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معاون برنامه ریزی وزارت آموزش وپرورش: 
پدرخوانده های مدارس غیردولتی

معاون وزارت کار: 
200 محیط کار 
ناایمن در پایتخت

روزنامه شرق: 
وضعیت معیشتی و اشتغال در زندان

توکلی: 
اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن زنجیره 
تعارض منافع در کشور باشد

خبرنـامــه



عدالت و انقالب

کارگران در ایران پس از انقالب« »کارگران بی طبقه؛ توان چانه زنی 

کار تشکل زدایی از نیروی 

جامعه شناسی فقر )جهان سوم و جهان چهارم(

اشتغاِل حمایت شده و چالش های پیِش روی افراد دارای معلولیت

کار کشور توسط وزارت  کاهش در  شناسایی 18 عنوان شغلی رو به 

طالق های صوری برای دریافت مستمری

واریز معوقات یارانه معیشتی خانوارهای معترض تا پایان سال

کار ناایمن در پایتخت 200 محیط 

وضعیت معیشتی و اشتغال در زندان

رقم مزد 99 ملی ماند

نرخ باسوادی به مرز 9۶ درصد رسید

کودکان بازمانده از تحصیل نشست دو وزیر برای رفع مشکالت 

کارگران در پایان سال 98 کف و سقف پاداش 

کمتر خواهد شد مجموع سرانه یارانه پرداختی به افراد 

شغل های جدید خانگی برای فارغ التحصیالن

کلجک« جایی میان فقر و نداری و محرومیت »کوش 

کمتر است کارگران ایران از »بخور و نمیر« هم  مزد 

کم درآمد ندارد کردن اقشار  افزایش وام خرید مسکن تأثیری در خانه دار 

کارگران هپکو 70 روز بدون حقوق

کسر 45 درصدی حقوق دانشجومعلمان منطقی نیست

۳0 درصد از مردم خاش در بافت های فرسوده زندگی می کنند
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گرفتار در ارتفاعات سقز کولبران  آخرین وضعیت 

کولبری، مولود فقر و نابرابری است

طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی تصویب شد 

ک و قراردادهای« شهرداری تهران زیر تیغ شورای شهر  »بدهی، امال

تدوین پیش نویس قانون جدید مالیات های مستقیم 

کشور باشد  اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن زنجیره تعارض منافع در 

جزئیات طرح جدید مجلس برای جلوگیری از زمین خواری 

کاال شناسه دار شدند  تمام انبارهای نگهداری 

حساب های بانکی زیر 5 میلیارد تومان بررسی مالیاتی نمی شود 

پدرخوانده های مدارس غیردولتی 

کاال، قاچاق است  ک فاقد شناسه  پوشا

امضای تفاهم نامه همکاری برای حذف تعارض منافع 

پول شویی با واریز پول به حساب افراد 

سند آسیب زا بودن معدن طالی اندریان منتشر شد 

گذاری اراضی دولتی در یزد تشکیل شد  بانک اطالعاتی وا

»زمین خواری« و »اتوبان خواری« عجیب ولی واقعی 

پایان رانت شیرین شکر 

ترمز بازنشسته های فوتبال کشیده شود 

گزارش دهی فساد  فراخوان عمومی 

کشته شده های آبان ماه به آینده  ارجاع اعالم تعداد 

کارکنان  پیدا و پنهان اطالعات حقوقی 

گمرک ترخیص می شوند  کاالهای در آستانه فساد از 
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مقدمه

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

عدالت و انقالب

بخش اول

مسئله فقر و رفع آن به معنای اخص و همچنین برقراری عدالت اجتماعی به معنای اعم آن از 
اهداف انقالب اسالمی ایران بود. این مهم بالفاصله پس از پیروزی انقالب در قوانین اساسی 
کید قرار  کشور، در بسیاری از اصول به صورت ضمنی و در برخی نیز به صورت صریح مورد تأ
گرفت. در اصل 29 قانون اساسی، تأمین خدمات و حمایت های مالی برای مردم از طریق 
درآمدهای عمومی، در اصل 31 برخورداری از مسکن متناسب با نیاز برای تمام افراد با اولویت 
به روستانشینان و کارگران و در اصل43 ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای مردم 
کید قرار گرفت. براین اساس همواره برنامه هایی به منظور کاهش فقر در دستور  مورد اشاره و تأ
کار دولت ها قرارگرفته و مبارزه با فقر و نابرابری به عنوان یکی از اولویت های سیاست گذاری و 
برنامه ریزی دولتمردان بوده است. با این وجود پس از انقالب شاهد گذار گفتمانی؛ یعنی ارزش 
عدالت و مسئله عدالت و گفتمان عدالت بوده ایم. هنوز هم مضامین گفتمان عدالت به دالیل 
گون از ثبات برخوردار نبوده و در حال دگرگونی است. در دولت جنگ دال مرکزی عدالت  گونا
بود و به رغم منابع بسیار محدود و هزینه های قابل توجه جنگ آن دولت تا آخرین روزها به 
این دال وفادار بود و ناچار شد به دلیل محدودیت منابع از تولید برای تأمین حداقل معیشت 
گفتمان سازندگی، اندیشه محوری عدالت از سوی  کند. در دوران استیالی  مردم صرف نظر 
گرفت. با این وجود دولت سازندگی تالش می کرد تا آرای  دولتمردان به شدت مورد تردید قرار 
کند. توجه زیاد به رشد اقتصادی به جای  گفتمان انقالب اسالمی مفصل بندی  خود را ذیل 
توسعه اقتصادی باعث شد تا دال عدالت در دوران سازندگی افول جدی کند. با افول گفتمان 
سازندگی و در دولت اصالحات بار دیگرگفتمان عدالت سر برآورد، اما با تقویت رویکردهای 
لیبرال در دولت اصالحات و به فراموشی سپردن ضرورت عدالت در اردوی اصالح طلبان، در 
جدال بین دو گفتمان اصول گرا و اصالح طلب، گفتمان اصول گرای عدالت تعریف خاص خود 
کرد. سرانجام این  ح  که به شدت رنگ و بوی پوپولیستی داشت مطر از دال شناور عدالت را 

گفتمان دولت اعتدال نیز باوجود ادعاهای بزرگ – مثل  گفتمان برای فقرا فاجعه بار بود. در 
خ تک رقمی تورم- از آغاز نشانه ای از بهبود زندگی فقرا و گسترش عدالت مشاهده نشد. نر

بنابراین هنوز و در آستانه چهل و یکمین سالگرد انقالب دغدغه عدالت در برابر نظام، نیروهای 
که شواهد نشان می دهد صبر و  سیاسی- اجتماعی و فعاالن مدنی قرار دارد، با این تفاوت 
که به نام مستضعفان و  گذشته و آنان انتظار دارند نظام حاصل از انقالبی  طاقت فقرا از حد 
تهیدستان و پابرهنگان پیروز شد، زندگی سخت آنان را کمی بهبود بخشد و دردی از هزاران 

کند. درد آن ها را درمان 
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  مدیرعامل خیریه رعد گفت: در سیستم اشتغال حمایت شده، برای هر فرد کارجو یک همیار 
شغلی اختصاص می یابد. این همیار شغلی مسئول جست وجوی کار مناسب برای کارجو است 

کار مناسب پیدا شود، او را حمایت می کند. و حتی زمانی که 
  وزارت کار در مطالعه ای براساس سه شاخص متوسط رشد ساالنه، میزان تغییرات و آهنگ 
تغییرات شاغالن نسبت به جمعیت کل، به شناسایی 18 عنوان شغلی رو به کاهش در کشور 

پرداخته است.
  مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران گفت: براساس قانون حمایت از خانواده، چنانچه پدر و 
مادر از هم جدا شوند و فرزند دختر شاغل نباشد یا شوهر نداشته باشد، می تواند حقوق پدرش 

را دریافت کند که این امر سبب افزایش طالق های صوری می شود.
مسئوالن  اعالم  اساس  بر  گفت:  معیشتی،  یارانه  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی    
که از سه نوبت، فقط یک یا دو نوبت  سازمان برنامه وبودجه، معوقات خانوارهای معترضی 

به حساب آن ها واریز شده، تا پایان امسال واریز خواهد شد.
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کار می گوید: بررسی هایی که از سوی وزارت کار صورت گرفته نشان می دهد    معاون وزارت 
ناایمن  کار،  از نظر محیط  که  از 200 ساختمان در شهر تهران وجود دارند  کنون بیش  هم ا

شناخته شده اند و فهرستی از آن ها تهیه شده است.
به سازمان  تومان  میلیارد  بودجه ای حدود هزار و700  گرچه  روزنامه شرق،  گزارش  به    
زندان ها تعلق می گیرد، اما آماری وجود ندارد که از این بودجه چه سهمی به زندانیان می رسد.
ح منطقه ای شدن حقوق و دستمزد در نشست شورای   گزارش روزنامه همشهری، طر   به 
عالی کار، منتفی و قرار شد دستمزد سال99 کارگران مثل قبل در سطح ملی تعیین و پرداخت 

شود.
خ    رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بر اساس آخرین سرشماری در سال جاری، نر
که این عدد در برخی استان ها از 9۶ درصد هم  کشور به مرز 9۶ درصد رسید  باسوادی در 

بیشتر شد.
  وزرای آموزش وپرورش و تعاون در نشست مشترکی به بررسی مشکالت و تجهیزات مدارس 

ج از چرخه تحصیل و ... پرداختند. فنی وحرفه ای و هنرستان ها، پوشش کودکان خار
که حقوق پایه آن ها بر مبنای حداقل  کارگرانی  کار گفت: عیدی امسال برای    معاون وزیر 
دستمزد مصوب سال 98 است، 3 میلیون و 33 هزار و 7۶۵ تومان و برای سایر کارگران دوبرابر 

حقوق پایه آن ها خواهد بود.
ح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های    به گفته ی سخنگوی شورای نگهبان، طر
انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار 

ع مقدس و قانون اساسی اعالم شد. گرفت و عدم مغایرت آن با شر
ح تحقیق و  گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی شورای شهر تهران جزئیات سه طر   به 

ک، بدهی ها و قراردادهای شهرداری تهران را تشریح کرد. تفحص شورای شهر از امال
  رییس کل سازمان مالیاتی از تدوین پیش نویسی برای قانون جدید مالیات های مستقیم 
خبر داد و گفت: در این پیش-نویس بحث ساماندهی معافیت ها، پایه های مالیاتی از جمله 

مالیات بر عایدی بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گرفته ایم.
  رئیس دیده بان شفافیت و عدالت گفت: یکی از موانع اصالحات اقتصادی بحث تعارض 
که در مجلس فعلی وجود دارد، اجازه  منافع است. متأسفانه منفعت مالی و تعارض منافعی 

نمی دهد در حوزه اقتصادی اصالحی صورت بگیرد.
کرد. ابوالفضل  ح ساماندهی اسناد عادی را تشریح    نماینده مردم نجف آباد، مزایای طر
ح در دستورکار کمیسیون قرار دارد که پس از سرکشی نمایندگان  ابوترابی گفت: بررسی این طر

ح بررسی خواهد شد. به حوزه های انتخابیه این طر

کاالها  کردن تمامی انبارهای نگهداری    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسه دار 
خبر داد و گفت: ورود و خروج و دپوی کاال در انبارها شفاف شده و مسیر توزیع کاالهای اساسی 

رهگیری می شود.
کنش های مالی،  گفت: طبق دستورالعمل جدید بررسی ترا   رئیس سازمان امور مالیاتی 

حساب های باالی پنج میلیارد تومان بررسی می شود.
  معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش نوشت: وقتی قرار شد مدارس 
گرفتن امتیاز، نخستین  غیردولتی از دهه هفتاد شکل بگیرند، مسئوالن آموزش وپرورش با 

مدارس غیرانتفاعی را خودشان تأسیس کردند.
کاال،  ک خارجِی فاقِد شناسه  کید بر اینکه پوشا کاال ضمن تأ   رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال  ک قاچاِق فاقد شناسه  قاچاق محسوب می شوند، سه دستور جدید برای مقابله با پوشا

صادر کرد.
  به نقل از خبرگزاری صداوسیما، تفاهم نامه همکاری مشترک میان جهاد دانشگاهی، 
وزارت تعاون و مرکز پژوهش های مجلس برای شناسایی و حذف تعارض منافع در نهاد های 

مختلف به امضا رسید. 
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مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

کتاب از رساله دکترای علیرضا خیراللهی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  این 
است.  شده  استخراج  مالجو  محمد  و  اباذری  یوسف  راهنمایی  و  هدایت  با  طباطبائی 

کالن  کوشیده است مجموعه تحوالت  نویسنده در این پژوهش 
اقتصادی و سیاسی سه دهه آخر قرن بیستم و دو دهه ابتدایی 
به  و  کار  بر مناسبات جهانی  بنیادین  تأثیراتی  که  را  هزاره سوم 
از  است،  داشته  جهانی  سطح  در  کارگران  چانه زنی  توان  تبع 
کند و از این طریق  کار در ایران بازنمایی  خالل تحوالت قانون 
انطباق فرایند جهانی شدن نئولیبرالیزاسیون مناسبات تولیدی 
کار در ایران اثبات و چشم اندازی تاریخی از  را با تحوالت حوزه 
وضعیت توان چانه زنی کارگران ایرانی در دهه های پس از انقالب 

کند.  ترسیم 
کید  تأ نکته  دو  بر  کتاب  آغازین  صفحات  همان  در  نویسنده 
کارگران در ایران  که بی طبقه خوانده شدن  می کند؛ نخست آن 
به وجه سیاسی مفهوم  تنها معطوف  کتاب،  این  نامگذاری  در 
طبقه است و نه وجه ساختاری و اقتصادی آن. و نکته دوم آن 
قدرت  معادل  کتاب  این  عنوان  در  توان چانه زنی  اصطالح  که 
کادمیک انتخاب  که بنا به الزامات و ترجیحات آ طبقاتی است 

شده است. 
کار دو الگوی متفاوت از  کتاب به تبعیت از تقسیم بندی رایج سازمان بین المللی  در این 
کاری از یکدیگر تفکیک  کاری و روابط غیراستاندارد  کاری، یعنی روابط استاندارد  روابط 
از: 1. ثبات و تداوم  کاری عبارت است  الگوی استاندارد روابط  می شوند. وجوه ممیزه 

بتواند  کارگر  که  سطحی  در  دستمزد  دریافت   .3 کارفرما؛  یک  با  تمام وقت  کار   .2 کار؛ 
با  را  کودک(  کارگر مرد، همسر غیرشاغل و یک  کوچک هسته ای )شامل  یک خانواده 
 .4 کند؛  تأمین  زندگی  استانداردهای  حداقل  کردن  لحاظ 
حقوق قانونی نمایندگی، حمایت و مشارکت )سازمان یابی( و 
کار  بر اساس مدت زمان اشتغال به  ۵. حمایت های بیمه ای 
الگوی  اصلی  ویژگی های  الگو،  این  مقابل  در  درآمد.  سطح  و 
1. جایگزینی  کاری غیراستاندارد چنین مواردی است:  روابط 
کاهش شدید  کار موقت و پاره وقت؛ 2.  کار دائم و تمام وقت با 
رفتن  باال  جبران  برای  چاره اندیشی  بدون  دستمزد  سطح 
کاهش  هزینه های زندگی؛ 3. برون سپاری و مقاطعه کاری؛ 4. 
کاهش نظارت های قانونی مراجع  مزایا و تأمین اجتماعی؛ ۵. 

کار.  رسمی بر فرایند 
نویسنده با استناد به نظریات برمن و ون در لیندن مدعی است 
مدت  برای  تنها  استاندارد  کاری  روابط  الگوی  که  حالی  در 
محدودی )بازه زمانی پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 
هفتاد میالدی( تنها در قسمت هایی از جهان )ایاالت متحده، 
اروپا، ژاپن و  استرالیا( وجود داشته است، درک سنتی از طبقه 
کارگران به صورتی بینادین وابسته  کارگر و فعالیت های جمعی 
که به لحاظ تاریخی تنها یک استثنا بوده است. در حالی  به هنجار یا استانداردی است 
کاری، نداشتن  که در واقعیت هنجار یا استاندارد واقعی سرمایه داری در تنظیم روابط 
گرایش های  کار است. بر این اساس عمده ترین  امنیت، غیر رسمی بودن و موقتی بودن 

»کارگران بی طبقه؛ توان چانه زنی کارگران در ایران پس از انقالب«

نوشتۀ علیرضا خیراللهی

معرفی کتاب
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گرایش به سمت الف( تشکل زدایی؛ ب( بی ثبات سازی  کار در حال حاضر را باید  حوزه 
کار غیررسمی( و ج( کاهش سطح دستمزدها و  کار )موقتی سازی، اشتغال مثلثی،  نیروی 
تحدید حمایت های اجتماعی از کارگران دانست. نویسنده در ادامه کتاب این سه گرایش 
بنیادین را ابتدائا و به صورت فشرده در سطح جهانی، و سپس با جزئیات بیشتری در 
کار در ایران در سال های پس از انقالب نشان می دهد. از حائز اهمیت ترین  حوزه روابط 
کلی گویی ها، بلکه  که نویسنده این دعوی را نه با  کتاب آن است  نکات در ارتباط با این 
با استناد به متن قوانین، مصوبات مجلس، هیئت دولت و سازمان های مرتبط دنبال 

کتاب بیش از 1700 مورد ارجاع ذکر شده  که در بخش منابع فارسی  می کند، به طوری 
است.

جامعه شناسی فقر )جهان سوم و جهان چهارم(
انجمن،  آزادی  حق  و  اساسی  قانون   27 و   2۶ اصول  بر  کید  تأ با  را  بخش  این  نویسنده 
اجتماعات، سازمان یابی به عنوان حقوق همه شهروندان آغاز می کند و با ارائه تاریخچه 
حق  کارفرمایان  و  کارگران  به  که  را  سندی  نخستین  ایران،  در  کارگری  اتحادیه  حقوقی 

گرایش های اصلی در 
حوزه روابط کار 

 بی ثبات سازی 
نیروی کار

موقتی سازی روابط کاری

رواج اشتغال مثلثی )ظهور 
شرکتهای پیمانکاری(

 مستثناسازی کارگران 
از شمول قانون کار

کاهش سطح دستمزدها

 تشکل زدایی 
از نیروی کار

کاهش حمایت های 
معیشتی، حقوقی و 

رفاهی
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کار سال 132۵ معرفی می کند.  تشکیل اتحادیه برای حفظ منافع مشترک می دهد، قانون 
انقالب می توان دو رویکرد  از  ایران پس  کارگران در  با حق سازمان یابی جمعی  ارتباط  در 
متجلی  اساسی  قانون  در  که  رسمی  و  عام  رویکرد  یکی  کرد؛  شناسایی  را  متعارض  عمده 
کید دارد، و دیگری  کارگران تأ گرفتن حق سازمان یابی و اعتراض جمعی به  است و بر تعلق 
رویکرد عمل گرایانه و انضمامی که در مقابل رویکرد اولیه قرار می گیرد. در این راستا نویسنده 
پیروزی  در  کارگری  اعتصابات  و  کارگران  فعال  نقش  و  انقالب  شکل گیری  روند  مرور  با 
در  کارگران  و سازمان یابی  انقالب  از  اعتصاب در دوران قبل  کمیته های  انقالب، تشکیل 
کارگری در سال های اولیه انقالب را نشانه هایی از قدرت گیری  قالب هسته های شوراهای 
گردید و از سال  کمیت جدید این روند مختل  که با تثبیت حا کارگری می داند،  تشکل های 
کار و انجمن های  کارگری به طور رسمی جای خود را به شوراهای اسالمی  ۶3 شوراهای 
کار مصوب سال ۶9 تشکل های رسمی پذیرفته شده عبارت اند  اسالمی می دهند. در قانون 
کارگران. غیر از این سه  کارگران، و نمایندگان  کار، انجمن های صنفی  از: شوراهای اسالمی 
کارگر و اتحادیه های وابسته  کارگاه ها و خانه  تشکل رسمی می توان به انجمن های اسالمی 
گیری آن ها  به آن نیز اشاره کرد. نویسنده ساختار حقوقی هر یک از این تشکل ها و میزان فرا
کارگران را به تفصیل تشریح می کند و بر این اساس ماهیت غیردموکراتیک این  در میان 
از سوی دولت و  انتصاب نمایندگان  و  بر آن ها  گیر  تشکل ها، وجود نظارت های دست وپا
کارگری پیش بینی  کارفرماها را نشان می دهد و  نتیجه می گیرد عنصر بنیادین تشکل های 
گون آن است؛ انحصار تشکل هایی  شده در قانون کار سال ۶9 »انحصار« در جنبه های گونا
انحصار  تخطی ناپذیر(،  و  خاص  عنوان  سه  )تنها  کنند  موجودیت  اعالم  می توانند  که 
کارگاه هایی می توانند این تشکل ها را داشته باشند )به لحاظ جمعیتی(، انحصار افرادی که 
گیرند )شرایط سخت  کارگران قرار  می توانند برای عضویت در این تشکل ها در معرض رأی 
عضویت و نمایندگی در این تشکل ها(، و در پایان انحصار قدرت و نظارت بر این تشکل ها 
و انحالل آن ها ) ترکیب های هیئت های نظارت بر این تشکل ها عمدتا غیرکارگری و دولتی 
کنش این تشکل ها در میان کارگران ارائه  و کارفرمایی است(. خیراللهی در پایان آماری از پرا
کارگران  ع 740 هزار نفر از  گفت در مجمو که بر اساس آن در بهترین حالت می توان  می کند 
کم اتحادیه ای در  خ ترا که نر که این بدان معناست  ایرانی عضو تشکل های رسمی هستند 

که در مقایسه با میزان نرمال جهانی بسیار پایین است.  ایران زیر دو درصد است 

کاری موقتی سازی روابط 
کار و رفاه اجتماعی در شهریور سال 93 بیش  گزارش نیمه رسمی وزارت تعاون،  بر اساس 

یک ماهه،  موقت  قراردادهای  ایران  کار  بازار  در  منعقدشده  قراردادهای  از  درصد   93 از 
کار  کمتر از 7 درصدی قراردادهای دائمی بازار  سه ماهه و بعضا یک ساله است. آمار تقریبا 
در ایران در مقایسه با میانگین قراردادهای دائمی در سطح جهانی در سال 201۵ – حدود 
2۶ درصد- نشان می دهد قراردادهای موقت در بازار کار ایران حتی نسبت به بحران موجود 
در سطح بین المللی نیز شدیدتر است. نویسنده بستر حقوقی تثبیت قراردادهای موقت در 
کار ایران را از خالل قوانین، مقررات، تصویب نامه ها و بخش نامه ها بررسی می کند و  بازار 
گیر  گسترده و فرا گذشته قسمتی از پروژه  نشان می دهد هر یک از این قوانین طی 30 سال 
گذشته در دولت های مختلف با  کار را پیش برده  است. طی سالیان  موقتی سازی نیروی 
گذاشته شده  کارفرما باز  گون دست  گونا توجیه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به طرق 
کار  از  را  کارگران  و سودآوری  تولید  کاهش  توجیه  با  و  قانونی  بدون هیچ مشکل  تا  است 

کند.  اخراج 

کار ظهور شرکت های پیمان کاری تأمین نیروی انسانی بازار 
خدماتی  و  تولیدی  بنگاه های  و  کارخانه ها  جانبه،  سه  کاری  روابط  یا  مثلثی  اشتغال  در 
کارگران موردنیاز خود را از طریق شرکت های پیمان کاری مخصوصی  خصوصی و دولتی، 
تأمین می کنند و بدین صورت مسئولیت مواجهه حقوقی با کارگران، پرداخت دستمزد، حق 
بیمه و تأمین نیازهای رفاهی کارگران بر عهده شرکت پیمان کار است که کاهش هزینه های 
کسب سود برای شرکت پیمان کار تضمین می شود.  کارفرمای اصلی و  نیروی انسانی برای 
گذاری امور  کشور »وا ریشه حقوقی شکل گیری این شرکت ها به مصوبه شورای عالی اداری 
که بر اساس  پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی« در سال 73 بازمی گردد 
کلیه  وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ملزم شدند تا تمام امور  آن 
کنند.  گذار  عمومی، خدماتی و پشتیبانی خود را ظرف مدت ۵ سال به بخش خصوصی وا
از بند هفتم این مصوبه  گرفت اما  کوچک سازی دولت صورت  گرچه این اقدام با توجیه 
مشاغل  برون سپاری  فرایند  در  دولتی  دستگاه های  انگیزه های  از  یکی  دریافت  می توان 
کارگران بوده است. مصوبه های شورای عالی  خدماتی و پشتیبانی فرار از مواجهه حقوقی با 
کشور در دهه هفتاد تا تصویب نامه هیئت وزیران و هم چنین برنامه چهارم توسعه  اداری 
مثلثی  قراردادهای  و  نیروهای شرکتی  پایه گذار حقوقی مسئله  را می توان  در دهه هشتاد 
که در این پژوهش مورد  کارگران در بدنه دولت دانست. از ویژگی های اصلی اشتغال مثلثی 
کرد: پایین بودن سطح دستمزدها  گرفته است، می توان به موارد زیر اشاره  مالحظه قرار 
گفته معاونت حقوقی توسعه مدیریت دولت دهم، شرکت های  و نابرابری پرداخت ها )به 
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کارگران از مزد اختصاص یافته  کارگران را از آن خود می کنند و سهم  واسط ۶0 درصد مزد 
دولت 40 درصد است(، موقتی بودن قراردادها و نبود امنیت شغلی، عدم نظارت و اجرا 
بر آن دست می گذارد آن است  نویسنده  که  قابل توحهیی  قانونی. نکته  نشدن تعهدات 
تأمین  شرکت های  بیشتر  کشور،  قراردادی  و  پیمانی  کارگران  اتحادیه  رئیس  گفته  به  که 
از  استفاده  با  افراد  این  کرده اند.  ایجاد  بازنشستگان و مدیران دولتی  را  انسانی  نیروهای 
این طریق  از  و  برنده می شوند  کثر مزایده ها  ا بوروکراتیک خود، در  و  رانت های اطالعاتی 

کار پر رونقی برای خود ایجاد می کنند.  کسب و 
کار کارگران از شمول قانون  مستثناسازی  

 .1 می کند:  تقسیم  کلی  دسته  سه  به  را  کار  قانون  شمول  از  مستثناسازی ها  خیراللهی 
 ۶9 سال  کار  قانون  از  مستثناشده  کارگران  کار.  قانون  متن  در  ج  مندر مستثناسازی های 
عبارتند از: کارمندان دولت و نظامیان )که البته موارد حمایتی برای این مستخدمین بیشتر 
از قانون کار است(، کارگران کارگاه های خانوادگی، کارگران مهاجر )اتباع فاقد روادید و پروانه 
کارآموزان. 2. مستثناسازی های پیش بینی شده در  کار و  کار(، مشموالن ماده 190 قانون 
کوچک با  کارگاه ها  کشاورزی، مستثنا شدن  کارگران  که عبارتند از: مستثناسازی  کار  قانون 
ج شده بوده است و  کار با قید امکان در که در در ماده 191 قانون  کارگر  کمتر از ۵ نفر و 10 نفر 
در ماه های آخر عمر مجلس پنجم در سال 78 با تصویب »قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل 
گر این نکته را مد  کار« عمال به قانون تبدیل شد. ا کمتر از شمول قانون  کارگر و  با پنح نفر 
کمتر از آن شامل حدود 92  کارگر و  کارگاه های با پنج نفر  که در سال 81  نظر داشته باشیم 
کارگاه های کشور بوده اند، به اهمیت و میزان گستردگی تأثیرات اجتماعی این  درصد از کل 
قانون پی می بریم. این روند در سال 81 با تصویب هیئت وزیران و معافیت کارگاه های کمتر 
کامل شد. 3.مستثناسازی های مستقل  کار  کارگر از شمول برخی مقررات قانون  از 10 نفر 
کرد: مستثناسازی جغرافیایی  اشاره  این موارد  به  این دسته می توان  که در  کار  قانون  از 
)مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی(، کارکنان نهادهای انقالبی، کارکنان دانشگاه 
کارگران  کارکنان موقت شهرداری ها،  کارکنان بقاع متبرکه، زندانیان،  آزاد اسالمی، خدام و 
کارگران شاغل در  گرفتن جمعیت 8۵ درصدی  با در نظر  کارگران غیررسمی.  و  قالی بافی 
کارگران غیر رسمی و اتباع مهاجر به سادگی می توان دید  کارگاه های زیر 10 نفر،  به اضافه 

کشور هستند.  کار  کامل مشمول قانون  کارگران به صورت  کسر ناچیزی از  چه 

پایین بودن سطح دستمزدها
گون پس از انقالب نشان می دهد که در سال اول انقالب  بررسی تحوالت مزدی در ادوار گونا

کارگران به باالترین حد در تاریخ معاصر  با افزایش چشم گیر حداقل دستمزد، سطح دستمزد 
ایران رسید، اما در ده سال بعد از آن با ثابت نگه داشته شدن سطح دستمزد اسمی، نه تنها 
این دستاورد انقالبی به کلی بی اثر شد، حتی وضعیت معیشت خانواده ها کارگری در انتهای 
دهه شصت عمال از وضعیت آن ها در ابتدای این دهه بدتر شده است. در دهه های هفتاد تا 
نود شمسی دستمزدهای اسمی مداوما در حال افزایش بوده است، اما دستمزدهای واقعی 
رویکرد  کلی در مورد  این دوره رشد منفی داشته است. به صورت  از  زیادی  در سال های 
کارگران در این دوره غیر از نوسانات ناچیز در مقاطعی  دولت های مختلف به مسئله مزد 
کارگران  معیشت  دهه  سه  این  در  کرد.  مشاهده  معناداری  تفاوت های  نمی توان  کوتاه، 
که آن را تراز معیشتی بخور و نمیر می نامند، ثابت نگه داشته شده است.  عموما در سطحی 
کارگر ارزان، سازمان نیافته و موقت ایرانی قدرت  خیراللهی در این پژوهش نشان می دهد 
کار و سرمایه ندارد. در سه دهه اخیر معادالت قدرت در میدان  چندانی در میدان منازعه 
کارگران بیش  کرده است و موضع  منازعه یاد شده شدیدا به نفع سرمایه داران و دولت تغییر 
کاهش قدرت در  که حتی می توان مدعی شد این  گونه ای  از پیش تضعیف شده است، به 
تاریخ ایران بی سابقه بوده است. این تحول تاریخی با روند جهانی غلبه سرمایه بر نیروی 
را  خود  خصوصا  اخیر  دهه  چند  ایران  در  کار  مناسبات  شده  نئولیبرالیزه  دارد؛  تطابق  کار 
کارگران از لحاظ تشکیالتی و پایین نگه داشته شدن فرساینده سطح  در بی قدرتی مطلق 

دستمزدها نشان داده شده است.
کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی. * زهره نجفی، دانشجوی 
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وی  اشتغاِل حمایت شده و چالش های پیِش ر
افراد دارای معلولیت

روزنامهشرق-12بهمنماِه1398

اشتغال  سیستم  در  گفت:  رعد  خیریه  مدیرعامل    | رعد   خیریه  مدیرعامل  پناهی،  منصوره 
حمایت شده، برای هر فرد کارجو یک مربی یا همیار شغلی اختصاص می یابد. این همیار شغلی مسئول 
جست وجوی کار مناسب برای کارجو است و حتی زمانی که کار مناسب پیدا شود او را حمایت می کند. 
در حقیقت همیار شغلی فاصله کارجو و کارفرما را کم می کند و تسهیل کننده اشتغال برای آنهاست. 
کید بر لزوم مناسب سازی فضای شهری برای افراد دارای معلولیت، افزود: این محیط  پناهی با تأ
گر محیط های شهری مناسب سازی شده  است که باعث محدودیت افراد دارای معلولیت می شود؛ ا

باشند بین افراد دارای معلولیت و انسان هایی که معلولیت ندارند، تفاوتی وجود ندارد. 
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258145 

و به کاهش در  شناسایی 18 عنوان شغلی ر
کشور توسط وزارت کار

روزنامهفرهیختگان-12بهمنماِه1398

وزارت کار در مطالعه ای براساس سه شاخص متوسط رشد ساالنه، میزان تغییرات و آهنگ تغییرات 

کشور پرداخته  کاهش در  کل، به شناسایی 18 عنوان شغلی رو به  شاغالن نسبت به جمعیت 
است. طبق این گزارش، قالی بافان، گلیم بافان و زیلوبافان، زراعتکاران، سبزیکاران و باغـداران، 
که طی یک دهه اخیر رو به  کارکنان امور حسابداری و آمار چهار عنوان شغلی در ایران هستند 
افول رفته اند. همچنین متخصصان کاروکسب، کارکنان مراقبت های شخصی در بیمارستان ها و 
منازل، فروشندگان در دکه های فروش و سایر کارگران ساده خدماتی خیابانی و ... از دیگر مشاغلی 

هستند که تعداد شاغالن آن ها طی یک دهه اخیر بیشترین کاهش را داشته است.
 http://farhikhtegandaily.com/news/36747 

ی یافت مستمر ی برای در طالق های صور
روزنامهآفتابیزد-12بهمنماِه1398

اجتماعی  تأمین  مدیرکل    | مازندران   اجتماعی  تأمین  مدیرکل  محمودی،  اصغر  سیدعلی 
کل ارسال می شود،  گزارش های زیادی از طالق های صوری به این اداره  مازندران با بیان اینکه 
گفت: براساس قانون حمایت از خانواده که از ۶ سال قبل اجرایی شد، چنانچه پدر و مادر از هم جدا 
شوند و فرزند دختر شاغل نباشد یا شوهر نداشته باشد، می تواند حقوق پدرش را دریافت کند که این 
امر سبب افزایش طالق های صوری می شود. محمودی با بیان اینکه رقم باالیی از این طالق های 
گزارش می شود، افزود: در برخی موارد حتی خانواده های این افراد برای  کل  صوری به این اداره 

جلوگیری از قانون شکنی، موارد تخلف طالق صوری اعضای خانوده خود را گزارش می دهند.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=153939 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

اخبار برگزیده هفته
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یز معوقات یارانه معیشتی خانوارهای  وار
معترض تا پایان سال

روزنامهاطالعات-13بهمنماِه1398

حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن یارانه معیشتی  |  سخنگوی ستاد 
شناسایی مشموالن یارانه معیشتی، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفًا مسئولیت 
شناسایی خانوارها و رسیدگی به اعتراضات را بر عهده دارد که در این زمینه، لیست معترضانی 
گرفته بود، به سازمان برنامه وبودجه اعالم شده است.  که درخواست آن ها مورد موافقت قرار 
حسین میرزایی افزود: بر اساس اعالم مسئوالن سازمان برنامه وبودجه، معوقات خانوارهای 
که از سه نوبت، فقط یک یا دو نوبت به حساب آن ها واریز شده، تا پایان امسال  معترضی 

واریز خواهد شد.
 https://www.ettelaat.com/?p=481578

200 محیط کار ناایمن در پایتخت
روزنامههمشهری-14بهمنماِه1398

کرمی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  |  یک ماه ونیم پس از اینکه شهردار  حاتم شا
کرد 3 هزار ساختمان ناایمن از سوی آتش نشانی در تهران شناسایی شده است،  تهران اعالم 
کار صورت گرفته  که از سوی وزارت  کار می گوید: بررسی هایی  کرمی، معاون وزارت  حاتم شا
کنون بیش از 200 ساختمان در شهر تهران وجود دارند که از نظر محیط کار،  نشان می دهد هم ا
ناایمن شناخته شده اند و فهرستی از آن ها تهیه شده است. بین این ساختمان های شناسایی 
شده 120مورد در وضعیت پرریسک قرار دارند و مورد بررسی کارشناسان و سازمان آتش نشانی 
هم قرار گرفته اند و باتوجه به خطرات بسیار حدود ۵0 مورد از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد 

قانونی قرار گرفته اند.
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/94237 

وضعیت معیشتی و اشتغال در زندان
روزنامهشرق-14بهمنماِه1398

مرضیه امیری، روزنامه نگار  |  گرچه بودجه ای حدود هزار و700 میلیارد تومان به سازمان 
زندان ها تعلق می گیرد، اما آماری وجود ندارد که از این بودجه چه سهمی به زندانیان می رسد. 
که خود زندانیان به  شکلی »خودکفا«  گذران معیشت زندانی ها طوری تنظیم شده  سازوکار 
هزینه های خود را بپردازند و از سوی دیگر تمام امور خدمات دهی به زندانیان از جمله تهیه و 
خرید اقالم مورد نیاز، به پیمانکار سپرده شده است. زندانیان زن زندان اوین وضعیت امرار 
که در زندان های  معاش شان را با اصطالح »حبس غیرانتفاعی« توصیف می کنند؛ وضعیتی 

عمومی شدیدتر است. 
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258269

رقم مزد 99 ملی ماند
روزنامههمشهری-15بهمنماِه1398

کارگران در سال آینده را  ح منطقه ای شدن تعیین دستمزد  کار، طر کمیته مزد شورای عالی 
کرد. همزمان با نزدیک شدن به پایان سال بار دیگر بحث بر سر حقوق و دستمزد پایان  رد 
و دستمزد  گرفته است. هنوز مشخص نیست میزان حقوق  باال  کارمندان  و  کارگران  سال 
گام،  سال99 باتوجه به تورم 40 درصدی چقدر افزایش خواهد یافت؛ اما دیروز در نخستین 
ح منطقه ای شدن حقوق و دستمزد در نشست شورای  عالی کار، منتفی و قرار شد دستمزد  طر

کارگران مثل قبل در سطح ملی تعیین و پرداخت شود. سال99 
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/94322 
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ز 9۶ درصد رسید خ باسوادی به مر نر
روزنامهشرق-16بهمنماِه1398

شاپور محمدزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی  |  رئیس سازمان نهضت سوادآموزی 
خ باسوادی در کشور به مرز 9۶ درصد رسید  گفت: بر اساس آخرین سرشماری در سال جاری، نر
کرد: بر  که این عدد در برخی استان ها از 9۶ درصد هم بیشتر شد. شاپور محمدزاده تصریح 
اساس سرشماری سال 9۵، در بازه سنی 10 تا 49 سال، دو میلیون و ۶00 هزار بی سواد داشتیم 
که حدود 400 هزار نفر آن-ها را اتباع خارجی تشکیل می دادند. البته این سرشماری بر اساس 

خوداظهاری است که تالشمان ریشه کنی بی سوادی در این گروه سنی است.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258469

یر برای رفع مشکالت کودکان  نشست دو وز
بازمانده از تحصیل

خبرگزاریایسنا-16بهمنماِه1398

وزرای آموزش وپرورش و تعاون در نشست مشترکی به بررسی مشکالت و تجهیزات مدارس 
پرداختند.   ... و  تحصیل  چرخه  از  ج  خار کودکان  پوشش  هنرستان ها،  و  فنی وحرفه ای 
حاجی میرزایی دراین نشست با بیان این که مهارت آموزی یکی از مهم ترین مأموریت های 
غ التحصیل یک مهارت را آموخته باشد. وی  آموزش وپرورش است، اظهارکرد: قرار است هر فار
افزود: تغذیه دانش آموزان مناطق محروم، پوشش خدمات دانش آموزان با نیازهای ویژه، 
و  استعدادهای درخشان  در مدارس  کارآفرینی  کالس های  برگزاری  کارآفرینی،  کز  مرا ایجاد 

حمایت از نخبه های المپیادی، از مواردی است که می تواند موضوع همکاری باشد.
 /https://www.isna.ir/news/98111611530 

کف و سقف پاداش کارگران در پایان سال 98
روزنامهشرق-16بهمنماِه1398

که  کارگرانی  گفت: عیدی امسال برای  کار  کار  |  معاون وزیر  کرمی، معاون وزیر  حاتم شا
حقوق پایه آن ها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال 98 است، 3 میلیون و 33 هزار و 
کید بر الزام  کرمی با تأ 7۶۵ تومان و برای سایر کارگران دوبرابر حقوق پایه آن ها خواهد بود. شا
کارفرمایان برای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران اظهار کرد: بر اساس ماده  واحده 
کارگاه های مشمول  کلیه  کارگران،  مصوب سال 1370 درخصوص پرداخت عیدی و پاداش 
کارگران خود در پایان هر سال معادل  کار مکلف هستند به غیر از حقوق، به هر یک از  قانون 

۶0 روز آخرین مزد را، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258464 
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ع سرانه یارانه پرداختی به افراد کمتر  مجمو
خواهد شد

کسبوکارنیوز-10بهمنماِه1398

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۹۹  |  سخنگوی ستاد بودجه سال 99 گفت: با اجرای 
تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، مجموع سرانه یارانه پرداختی به افراد کمتر خواهد شد. مژگان خانلو 
افزود: با تصمیم نمایندگان محترم مقرر شد یارانه نقدی به تمامی مشمولین دریافت یارانه نقدی)یعنی 
78 میلیون نفر( پرداخت شود. در نتیجه حدود 18 میلیون نفر که بر اساس شاخص های محاسباتی 
وزارت رفاه مشمول دریافت یارانه حمایت معیشتی خانوارها نیستند، در فهرست دریافت کنندگان قرار 
کمیته امداد و بهزیستی،  می گیرند. لذا با توجه به رشد20 درصدی یارانه خانوارهای تحت پوشش 
تصمیم یادشده به منزله تعدیل سرجمع یارانه پرداختی به هر فرد در مقایسه با سال جاری خواهد بود.

 https://b2n.ir/038463

غ  شغل های جدید خانگی برای فار
التحصیالن

خبرگزاریایسنا-11بهمنماِه1398

مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی  |  رئیس 

دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از وجود330 رشته مشاغل خانگی پر تقاضا 
غ التحصیالن توصیه کرد. امامدادی  خبر داد و فعالیت در رشته های جدید مشاغل خانگی را به فار
ح ملی توسعه مشاغل خانگی تأثیر  ح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، گفت: طر با اشاره به طر
بسزایی در کاهش بیکاری استان ها دارد و عمومًا بر بستر رشته ها و مشاغل نوین در حوزه  صنایع 
ح در کنار ایجاد ارزش افزوده  خالق، فناوری های نرم و آی تی و آی سی تی شکل می گیرد. این طر

به ایجاد اشتغال پایدار، توجه به اقشار آسیب پذیر، کاهش فقر و توسعه اجتماعی کمک می کند.
 /https://www.isna.ir/news/98111107134 

 

ی و  »کوش کلجک« جایی میان فقر و ندار
ومیت محر

خبرگزاریایلنا-12بهمنماِه1398

گزارش: مریم بازوند  |  شاید هرگز فکرش را هم نمی کردم در پیچ وخم  جاده های عنبرآباد 
کرمان روستایی باشد که اهالی اش در فقر مطلق و بدون امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی 
زندگی کنند. مردمی که در خانه های سنگی با هیزم کپرهای شان را گرم می-کنند و سقف شان 
برگ نخل و پوشش پالستیک و زیراندازشان، حصیری ساده باشد. صحبت از روستای »کوش 
کلجک« در منطقه عنبرآباد کرمان است. جایی که فقر و نداری همراه و همزاد همیشگی مردم 
که آن ها را به آینده و مبارزه  شده و شاید تنها دیده شدن و بهبود شرایط ابتدایی زندگی است 

با تمام نداری ها و کمبودها امیدوار نگه داشته است.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-864858 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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مزد کارگران ایران از »بخور و نمیر« هم کمتر 
است

شفقنا-12بهمنماِه1398

کارگری مجلس  کسیون  سهیال جلودارزاده، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  عضو فرا
کارگران در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می تواند  گفت: مطالبه گری 
کارگران امروز از بسیاری از حقوق  که  نتایج مثبت عینی به وجود بیاورد؛ این در حالی است 
ک  حقه ی خود محروم مانده اند و نان بخورونمیر هم دیگر ندارند. جلودارزاده افزود: استهال
و  اجتماعی  تأمین  در  سوءمدیریت  دلیل  به  که  کارگری  بیمه ای  صندوق های  مالی  منابع 
که صندوق  کارگری به وجود آمده، موجب شده  شرکت های مربوط به شستا و بانک رفاه 
تأمین اجتماعی دچار مشکالت جدی شود؛ اینها همه به جامعه کارگری فشار آورده و متأسفانه 

نتوانسته ایم این فشارها را خوب دفع کنیم.
 https://fa.shafaqna.com/news/882060 

 

ی در خانه دار  ید مسکن تأثیر افزایش وام خر
کردن اقشار کم درآمد ندارد
کیهان-12بهمنماِه1398 روزنامه

سیداحسن علوی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 
افزایش وام خرید مسکن در شرایط کنونی تأثیری در خانه  دار کردن اقشار کم  درآمد نداشته و دولت 
به جای این کار، مسکن ارزان  قیمت برای مردم بسازد. علوی با بیان اینکه ساخت 400 هزار واحد 
مسکن تا پایان دولت فعلی دور از انتظار است، افزود: پرداخت وام بیش از 200 میلیون تومانی با 
بازپرداخت ماهیانه 2 میلیون تومان برای کارگر و قشر متوسط به پایین امکان پذیر نیست. انتظار 
می رفت دولت تسهیالت ارزان  قیمت تر با بازپرداخت طوالنی تر برای جوانان در نظر می گرفت چرا 

که افرادی که دارای فقر معیشت اند و مشکل دارند، توانایی پرداخت این وام را ندارند.
 http://kayhan.ir/fa/news/181260

وز بدون حقوق کارگران هپکو 70 ر
روزنامهشرق-12بهمنماِه1398

کارگران هپکو این روزها هنوز هم حال خوشی ندارند.70 روز است که حقوقی دریافت نکرده اند 
و دل نگران شِب عیدی هستند که ممکن است بدون حقوق و عیدی بگذرد؛ اما عالوه بر این 
نگرانی، آن ها این روزها درباره آینده شان نیز سردرگم هستند. هر روز یک شایعه جدید درباره 
آینده  کارخانه ای که سال هاست برای آن تالش کرده اند، می شنوند و هنوز هم نمی دانند چه 
کارخانه ی  سرنوشتی در انتظار آن ها است. اما آنچه بیشتر تبدیل به یک دغدغه درباره این 
کارگران و البته مشکالت معیشتی آن ها در این سال ها بوده  بزرگ شده، سال ها بیکار  ماندن 

است.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258119 

کسر 45 درصدی حقوق دانشجومعلمان 
منطقی نیست

روزنامهاعتماد-13بهمنماِه1398

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش  |  وزیر آموزش وپرورش با اذعان به اینکه 
کسر 4۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان منطقی نیست، گفت: 4۵ درصدی که کسر می شود، 
جوابگوی هزینه غذا و استراحت دانشجومعلمان نیست. محسن حاجی میرزایی افزود: حقوق 
دانشجومعلمان همانند سایر کارکنان دولت همواره افزایش پیدا می کند و منطقی نیست از هر 
کسر شود. همچنین، سال 99 حقوق دانشجومعلمان متناسب با حداقل  حقوقی 4۵ درصد 
حقوق دریافتی افزایش پیدا می کند؛ گروهی را مأمور کردم تا ارزیابی دقیقی دراین باره به عمل 

آورند و به سرعت موضوع را سازماندهی  کنیم.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142133 
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۳0 درصد از مردم خاش در بافت های فرسوده 
زندگی می کنند

خبرگزاریایسنا-13بهمنماِه1398

گفت: در این  عبدالمجید تمندانی، شهردار خاش  |  شهردار خاش سیستان و بلوچستان 
شهر افزون بر3۵3 هکتار بافت فرسوده وجود دارد و حدود 30 درصد از جمعیت شهری در 
کرد: 11 محله خاش برای  گفت  وگو با ایسنا بیان  آن زندگی می کنند. عبدالمجید تمندانی در 
که شامل بافت های تاریخی و فرسوده و  ح بازآفرینی شهری پیش بینی شده اند  اجرای طر
سکونتگاه غیررسمی هستند. تمندانی ادامه داد: شهر خاش با قدمت 90 ساله از وجود معابر و 
کی رنج می برد؛ بنابراین به دلیل فقر و محرومیت مردم و نداشتن درآمد پایدار  کوچه های خا

برای شهرداری، نیازمند حمایت های ویژه دولت هستیم.
 /https://www.isna.ir/news/98111308521

ین وضعیت کولبران گرفتار در ارتفاعات  آخر
سقز

روزنامهاعتماد-14بهمنماِه1398

که پیکر بی جان او در ارتفاعات سقز پیدا شد و هنوز  کولبر ۶۵ ساله ای است  عثمان فتوحی، 
گزارش ایلنا، ظهر دوازدهم بهمن، از  گم شده ادامه دارد. به  کولبر  جست وجو برای یافتن دو 
که 23 نفر در ارتفاعات  طریق نیروهای مردمی به جمعیت هالل احمر استان اطالع داده شد 
این  از  بعد پیکر بی جان یکی  روز  کردستان مفقود شده اند.  استان  سرشیو در سقز واقع در 
کولبران پیدا شد و تعدادی نیز مجروح به بیمارستان ها منتقل شدند. هنوز جست وجو برای 

یافتن دو کولبر دیگر ادامه دارد.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142217 

ی است ی، مولود فقر و نابرابر کولبر
روزنامهاعتماد-16بهمنماِه1398

کشور است. فقر  کولبری ناشی از رشد فقر و بیکاری در  حسین راغفر، اقتصاددان  |  پدیده 
گسترده در  کمیت به مناطق مرزی است. فقر  کشور، نشانه بی توجهی حا در مناطق مرزی 
این مناطق و به خصوص مناطق سردسیر، سبب شده مردِم رها شده به حال خود، به دنبال 
کمرشکن باید  راه های تأمین حداقل نیاز زندگی بربیایند. حل فقر و پیامدهای ناشی از فقر 
کشور باشد. متأسفانه شواهد بعد از آبان 98 هم نشانه ای  در سیاستگذاری بخش عمومی 
کشور را عمیق تر می کند. مسئله  از بهبود این جهت گیری ندارد و خطر بحران های بعدی در 
نگران کننده این است که شاهد مهاجرت های بسیاری از مناطق محروم به مناطق برخوردار 

هستیم.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142375 
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مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

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

فراوانیتعدادموضوع
30 درصد6بازرگانی و امور مالیاتی 

25 درصد5سالمت اداری و بوروکراتیک 
ک و مستغالت  15 درصد3امال

10 درصد2مدیریت شهری
5 درصد1نظام پولی، مالی و بانکی

5 درصد1امورات مجلس و نمایندگان 
5 درصد1اطالعات و فضای مجازی

5 درصد1ورزش 
------وزارتخانه و سازمان های تابعه

------صندوق های بازنشستگی
------رسانه، فرهنگ و هنر

------قضایی 
------نفت و پتروشیمی

------نهادهای عمومی غیردولتی
------دولت)دولت الکترونیک و ...(

------بهداشت و سالمت
------سایر

100 %20مجموع

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 10 لغایت 16 بهمن ماِه 1398

فراوانیتعدادجایگاه/سمت
55 درصد11مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1

35 درصد7روزنامه نگار-خبرنگار
5 درصد1نمایندگان مجلس

5 درصد1کنشگران مدنی
------وزرا

------پژوهشگران و اساتید دانشگاه 
------سایر

100 %20مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

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

توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و ... مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمان ها و نهادها بوده اند.
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ح تحقیق و تفحص، »تحقیق و تفحص پیرامون  تهران پیرامون بدهی ها« بود.  دومین طر
گذاری  مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای شماره مشخص با شرکت رسا تجارت و وا
ح تحقیق و تفحص نیز عبارت است  ح سه شهید است« و  سومین طر ک موسوم به طر امال
ک و مستغالت شهرداری تهران در 10 سال اخیر«. گذاری امال از»تحقیق و تفحص از نحوه وا

 /https://www.isna.ir/news/98111107200 

تدوین پیش نویس قانون جدید مالیات های 
مستقیم 

شبکهخبریاقتصادوبانکایران-12بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

تدوین  از  مالیاتی  سازمان  کل  رییس    | مالیاتی   سازمان  کل  رییس  پارسا،  امیدعلی 
پیش نویسی برای قانون جدید مالیات های مستقیم در این سازمان خبر داد و افزود: در 
این پیش نویس بحث ساماندهی معافیت ها، پایه های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی 
که  کرد  کید  تأ همچنین  پارسا  گرفته ایم.  نظر  در  را  درآمد  ع  مجمو بر  مالیات  و  سرمایه  بر 
کمیت، اخذ مالیات هوشمندانه متناسب با ثروت، درآمد و مصرف  تنها راه برای ملت و حا
ایران به سمت مالیات هوشمند و نسل  که  افزود: جهت گیری نظام آن است  است. وی 
کند و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام  چهارم مالیات ستانی حرکت 

از بین برود.
 http://www.ibena.ir/news/111129 

شفافیت، مقابله با فساد  و تعارض منافع

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

ح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی  طر
فعالیت های انتخاباتی تصویب شد 

روزنامهدنیایاقتصاد-10بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

تأمین  بر  نظارت  و  ح شفافیت  طر   | نگهبان   کدخدایی، سخنگوی شورای  عباسعلی 
مالی فعالیت های انتخابی در شورای نگهبان تصویب شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
ح شفافیت و نظارت بر تأمین  شورای نگهبان، در توئیتی با هشتگ شفافیت نوشت: طر
مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی دیروز در جلسه شورای 
ع مقدس و قانون اساسی اعالم شد. نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شر

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3620941 

ی تهران  »بدهی، امالک و قراردادهای« شهردار
یر تیغ شورای شهر  ز

خبرگزاریایسنا-11بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران  |  سخنگوی شورای شهر تهران جزئیات سه 
ک، بدهی ها و قراردادهای شهرداری تهران را  ح تحقیق و تفحص شورای شهر از امال طر
ح تحقیق و تفحص، »تحقیق و تفحص از شهرداری  تشریح کرد. علی اعطا گفت: اولین طر
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اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن 
زنجیره تعارض منافع در کشور باشد 

شفافیتدرحوزهسالمتاداریوبوروکراتیک

خبرگزاری فارس-12 بهمن ماِه 1398

احمد توکلی، رئیس دیده بان عدالت و شفافیت  |  رئیس دیده بان شفافیت و عدالت گفت: 
یکی از موانع اصالحات اقتصادی بحث تعارض منافع است. متأسفانه منفعت مالی و تعارض 
که در مجلس فعلی وجود دارد، اجازه نمی دهد در حوزه اقتصادی اصالحی صورت  منافعی 
بگیرد. مردم هم همین تعارض منافع ها را می بینند و صدایشان درمی آید. توکلی افزود: در 
مجلس آینده حتمًا باید فکری به حال این تعارض منافع ها شود و اولین اقدام مجلس آینده 
باید شکستن زنجیره تعارض منافع در کشور باشد. ما اقتصاددانان نیز باید همه تالش مان را 

کنیم تا بتوانیم مجلسی در شأن ملت سر کار بیاوریم. 
 http://fna.ir/dex4bb

ی از  ح جدید مجلس برای جلوگیر جزئیات طر
ی  زمین خوار

خبرگزاریتسنیم-12بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای سالمی  |  نماینده مردم نجف آباد، مزایای 
ح در  گفت: بررسی این طر ابوترابی  ابوالفضل  کرد.  ح ساماندهی اسناد عادی را تشریح  طر
ح  که پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه این طر کمیسیون قرار دارد  دستورکار 
ح مذکور، در زمان دریافت پروانه ساخت به ازای هر  بررسی خواهد شد. وی افزود: براساس طر
واحد در شهرها و روستا ها باید کد یکتا اخذ شود و تمامی اسناد عادی که به صورت قولنامه ای 
کرده ثبت شوند و همچنین بر اساس  ک تهیه  که اداره ثبت اسناد و امال است باید در سامانه 
گر در صورت بروز فساد سند باطل شد، بیمه پاسخگو باشد. ح اسناد بیمه می شوند تا ا این طر

 https://tn.ai/2193674 

ی کاال شناسه دار شدند  تمام انبارهای نگهدار
کسبوکارنیوز-12بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  |  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ورود و خروج و دپوی  کاالها خبر داد و  کردن تمامی انبارهای نگهداری  از شناسه دار 
تابش  عباس  می شود.  رهگیری  اساسی  کاالهای  توزیع  مسیر  و  شده  شفاف  انبارها  در  کاال 
کز نگهداری کاالها، یکی از برنامه های استراتژیک کشور برای  افزود: سامانه جامع انبارها و مرا
که بر این اساس، ایجاد این سامانه دقیقًا می تواند در جلوگیری از قاچاق  تنظیم بازار بوده 
کشور را  کاالهای حساس و ضروری در  کلیدی ایفا نموده و مسیر  کاال و احتکار، نقش مؤثر و 

شفاف سازی کند.
 https://b2n.ir/200492  

رسی  یر 5 میلیارد تومان بر حساب های بانکی ز
مالیاتی نمی شود 

روزنامهشرق-13بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

گفت: طبق  رئیس سازمان امور مالیاتی  امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی  |  
کنش های مالی، حساب های باالی پنج میلیارد تومان بررسی  دستورالعمل جدید بررسی ترا
می شود. پارسا اطمینان داد که این بررسی به معنای این نیست که حتمًا این حساب ها مشمول 
کنش های مالی  دریافت مالیات می شود. این در حالی است که اولین بار که موضوع بررسی ترا
ح شد، رقم اعالمی۵00 میلیون تومان بود و بعد این رقم به یک  برای دریافت مالیات مطر
میلیارد تومان رسید و حاال هم که سازمان امور مالیاتی در دستور العمل جدید خود، کف حساب 

برای بررسی را به پنج میلیارد تومان رسانده است.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258209 
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پدرخوانده های مدارس غیردولتی 
خبرگزاریتسنیم-14بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش  |  وقتی قرار 
گرفتن امتیاز،  شد مدارس غیردولتی از دهه هفتاد شکل بگیرند، مسئوالن آموزش وپرورش با 
کردند. بر همین اساس، تمام ظرفیت ها  نخستین مدارس غیرانتفاعی را خودشان تأسیس 
که در آموزش-وپرورش در اختیارشان بود را به سمت برند سازی مدارس  و نهادسازی هایی 
گرفته اند اما هیچ نهاد  کیفیت را از مدارس دولتی  خود بردند؛ لذا پس از مدتی متوجه شدند 
نظارتی ورود پیدا نکرد. برندهای معروف مدارس غیردولتی برای افرادی است که  در شورای 
عالی آموزش وپرورش برای خود مجوز دریافت می کردند. در این راستا، نخستین مدرسه ای که 

اجازه پیدا کرد دوزبانه باشد، برای دبیرکل وقت شورای عالی آموزش وپرورش بود.
 https://tn.ai/2194317 

پوشاک فاقد شناسه کاال، قاچاق است 
کسبوکارنیوز-15بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کاال  |  رئیس ستاد مبارزه با قاچاق  علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال، قاچاق محسوب می شوند، سه  ک خارجِی فاقِد شناسه  کید بر اینکه پوشا کاال ضمن تأ
کرد. علی مؤیدی خرم  کاال صادر  ک قاچاِق فاقد شناسه  دستور جدید برای مقابله با پوشا
کرده است: تشکیل قرارگاه مبارزه با  کید  آبادی طی بخشنامه ای، بر سه دستور بدین قرار تأ
گزارش دوره ای اقدامات  کاال و ارز در استان منبعث از قرارگاه مرکزی؛ تدوین و ارسال  قاچاق 
برای خودداری مسئولین و  کیدات الزم  تأ ح به ستاد؛  صورت گرفته در خصوص اجرای طر

دست اندرکاران مربوطه از اظهارنظرهای تضعیف کننده.
 https://b2n.ir/649921 

ی برای حذف  امضای تفاهم نامه همکار
تعارض منافع 

خبرگزاریصداوسیما-15بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

همکاری  تفاهم نامه    | اجتماعی   رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاه  معاون  میدری،  احمد 
مشترک میان جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون و مرکز پژوهش های مجلس برای شناسایی 
و حذف تعارض منافع در نهاد های مختلف به امضا رسید. در همین رابطه، احمد میدری، 
کرد: تعارض منافع باید تبدیل به هماهنگی  کار و رفاه اجتماعی اذعان  معاون وزیر تعاون، 
گر  منافع شود. تعارض می تواند در نظام اجرایی یا حتی نهاد های مردمی باشد. وی افزود: ا
که به خاطر  کشور تورم وجود دارد، علت آن افزایش هزینه های دولت است  ما می بینیم در 

تعارض میان سازمان ها در درون دولت، هزینه های دولت افزایش می یابد.
 http://www.iribnews.ir/fa/news/2637508 
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یز پول به حساب افراد  پول شویی با وار
کسبوکارنیوز-10بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ  |  رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره  تورج 
به اینکه برخی از شهروندان می گویند بدون اطالع ما پولی به حسابمان واریز می شود و ظرف 
چند دقیقه همان مبلغ از حسابمان برداشت می شود، آیا این موضوع را باید از نظر پلیس فتا 
کرد: مجرمین برای سوء استفاده و یا حتی برای پول شویی،  کنیم یا خیر، اظهار  پیگیری 
گون واریز  مبلغ پولی را که سرقت کرده اند برای اینکه پلیس را گمراه کند به حساب های گونا
می کنند و بعد از مدت زمانی از آن حساب ها مبلغ پول را برداشت و در نهایت هم پول را به 

ج می کند. صورت فیزیکی از بانک خار
 https://b2n.ir/191668   

یان  سند آسیب زا بودن معدن طالی اندر
منتشر شد 

خبرگزاریدانشجو-10بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

گزارش خبرگزاری دانشجو، بهربرداری از معدن طالی اندریان با روشی موسوم به سیانور،  به 

آلودگی زیست محیطی را در این منطقه به وجود آورده که باعث شد تا فعاالن محیط زیست و 
منابع طبیعی آذربایجان شرقی، خواستار شفافیت عملکرد ادارات و سازمان های ذیربط شوند. 
در همین راستا، سند آسیب هایی که معدن طالی اندریان به محیط زیست و جانداران منطقه 
گزارش، در پساب حاصل از  می زند، از سوی سازمان محیط زیست منشر شد. بر طبق این 
فعالیت معدن طالی اندریان، 3 برابر حد مجاز سیانور وجود دارد و عالوه بر آن، ورود دیگر 

سموم و مواد آسیب زا به محیط زیست مشاهده می شود.
 https://snn.ir/fa/news/823722 

ی اراضی دولتی در یزد  بانک اطالعاتی واگذار
تشکیل شد 

خبرگزاریمهر-12بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

محسن صادقیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد  |  معاون هماهنگی امور 
گذاری اراضی دولتی در یزد آغاز شده و  کار تدوین بانک اطالعات وا عمرانی استاندار یزد گفت: 
گذاری تمام اراضی دولتی ظرف 40 سال پیش گردآوری شده است.  در آن اطالعات مربوط به وا
ک مازاد  ک مازاد دولتی یزد اظهار داشت: تعدادی از دستگاه ها امال صادقیان در مورد معرفی امال
ک نیز شهرداری را موظف کرده ایم که تمام زمین های باالی  خود را معرفی کرده اند. در مورد امال
گر این فایل اطالعاتی تکمیل شود،  2 هزار مترمربع را شناسایی و مالکیت آن ها را مشخص کند و ا

ک و مسکن ملی اقدام کرده و از این اراضی بهره بگیریم. می توانیم در زمینه ساماندهی امال
 http://mehrnews.com/news/4841619 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ی« عجیب ولی  ی« و »اتوبان خوار »زمین خوار
واقعی 

روزنامهآفتابیزد-12بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

مؤسسه ای که پسوند خیریه و فرهنگی را یدک می کشد، پس از سال ها مقاومت باالخره قطعه 
زمینی به مساحت 7 هکتار را پس می دهد! در خالصه ترین وضعیت، دادگستری استان یزد 
غ از حواشی شوآفی به نام »جشنواره عروسک ها و تئاتر عروسکی« به دور از شتابزدگی، پرده  فار
گاه ضمن ابراز شگفتی از مورد پیش آمده اظهار می دارند  از پرونده ای عجیب برمی دارد. منابع آ
که وقتی به این زمین خواری 7 هکتاری پی بردیم که گفتند یک باند از یک اتوبان - موجود 
گهان مفقود شده است و به دنبال باند مفقودی گشتن همانا و پیدا  در نقشه های هوایی- نا

شدن 7 هکتار زمین پس از سال ها   نیز همان.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=153990 

ین شکر  پایان رانت شیر
روزنامهایران-12بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

از تاریخ 10 بهمن ماه هر فردی که می خواهد شکر وارد کند، باید سراغ ارز نیمایی برود؛ چرا که 
کارشناسان خواستار حذف ارز  که  دیگر ارز دولتی به آن تعلق نمی گیرد. ماه های متمادی بود 
دولتی شده بودند و بارها به دولت مشاوره دادند که ارز دولتی جز فساد و رانت عایدی دیگری 
ندارد. در این میان، وزارت صمت گفته بود تا زمانی که ببینیم عواید واردات کاال با ارز دولتی 
به جیب مردم می رود و منتفع می شوند، ارز دولتی قطع نخواهد شد. اما با شکل گیری برخی 

از فسادها، نگاه دولتمردان به اختصاص ارز دولتی به شکر هم تغییر کرد.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/534493 

ترمز بازنشسته های فوتبال کشیده شود 
جوانآنالین-13بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه ورزش

کشور دارد،  که رئیس فدراسیون فوتبال در ورزش  سعید احمدیان، خبرنگار  |  جایگاهی 
برخی  جهت  ویژه  شرایط  کردن  مهیا  برای  احتمالی  سوءاستفاده های  نگران  را  خیلی ها 
که آغاز شده و به شائبه مهندسی انتخابات فوتبال  کرده است. تحرکاتی  کاندیدا های خاص 
کار آمدن مدیرانی کرده که مسیر قهقرایی که فوتبال در یک دهه اخیر آغاز کرده است  و روی 
را دامن زده است. در این بین بیشتر نگرانی ها از ناحیه مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال 
که در دوران حضورشان در  که با وجود حاشیه های فراوانی  به وجود آمده است. مدیرانی 
فدراسیون داشته اند، رایزنی هایی را برای ماندن در پست هایی که باید در سال های اخیر ترک 

می کردند، شروع کرده اند.
 https://www.javann.ir/0049FE 

 

فراخوان عمومی گزارش دهی فساد 
روزنامهدنیایاقتصاد-14بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

گام جدید برای فسادزدایی برداشته شد. در این راستا، سامانه جامع ارتباطات مردمی)سجام( 
گری فساد در دستور کار  قوه قضائیه راه اندازی شده است تا اقدام عملیاتی تازه ای در مسیر افشا
گزارش دهی عمومی فساد را در حوزه های مختلف  گیرد. این سامانه امکان  سیاست گذار قرار 
میسر می سازد. ماهیت این سامانه بر پیشگیری از وقوع جرم استوار شده و درصدد است که از 
طریق وارد کردن عموم مردم به جریان فسادزدایی، روزنه های بروز تخلفات و دور زدن قانون 
که هزینه ای برای افراد  گونه ای است  کند. مکانیزم طراحی شده در این سامانه به  را محدود 

گزارشگر در برنداشته باشد و هویت آن ها نیز محفوظ بماند.
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3622108 
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ارجاع اعالم تعداد کشته شده های آبان ماه به 
آینده 

روزنامهشرق-14بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران  |  استاندار تهران با بیان اینکه رقم اعالم شده 
کمتر است،  کشته شدگان آبان ماه در برخی رسانه های معاند رقم درستی نبوده و تعداد بسیار 
کشته شده های آبان ماه تهران را در نشست خبری بعد اعالم  می کنم. ماجرای  گفت: تعداد 
کشته شدگان آبان با گذشت بیش از دو ماه همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و منابع رسمی 
حاضر به ارائه توضیحات در این رابطه نیستند. از آنجایی که بسیاری از نگاه ها به سمت قوه  
قضائیه بود تا آمار کشته ها را اعالم کند، چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد مرجع 
اعالم این آمار دستگاه قضا نیست و شورای عالی امنیت ملی باید آمار کشته های آبان را بدهد.

 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258281 

پیدا و پنهان اطالعات حقوقی کارکنان 
روزنامهاعتماد-16بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

ثبت  در  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  نهایی  گزارش  می گوید  استخدامی  و  اداری  سازمان 
ارائه  پایان مهلت تعیین شده به معاون اول رییس جمهور  را در  کارکنان  اطالعات حقوقی 
گزارشی در رابطه با تعیین تکلیف  کنون چند ماه از این موضوع گذشته و هیچ  کرده است اما ا
وضعیت سامانه ثبت و حقوق و مزایا منتشر نشده و از دستگاه های نظارتی نیز خبری نیست. 
تنها دو سال دیگر تا پایان قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه باقی مانده و این در حالی است 
کارکنان و مدیران در دستگاه های  که وضعیت شفاف سازی پرداخت ها و فیش های حقوقی 

اجرایی همچنان به مرحله اجرای کامل نرسیده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142372 

کاالهای در آستانه فساد از گمرک ترخیص 
می شوند 

خبرگزاریایرنا-16بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

هیئت دولت طی نشستی ضمن بررسی وضعیت رسوب کاال در بنادر کشور، با پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای ترخیص اقالمی که در آستانه فساد هستند، موافقت کرد. تصمیم 
کاالهای در آستانه فساد، برای حمایت از بخش خصوصی بوده است  دولت برای ترخیص 
که با توجه به شرایط به وجود آمده دچار مشکل شده اند. از سوی دیگر، این تصمیم برای 
جلوگیری از فساد و تخریب کاالهای مورد نظر و تخلیه کاالهای موجود از بنادر و گمرکات کشور 

جهت ایجاد ظرفیت جدید برای انبار کاالهای اساسی کشور اتخاذ شده است.
 /http://www.irna.ir/news/83662577
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