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مقدمه

ترینهایتئاتر»۱«/غیرشفافترینهایسال۹۷

شفافیتوقانونمندیدرُکشتیگمشدهاست/استخدامبهشرطتمجید!

پنجروایتازتحوالت»سینمای۹۷«/معمایبیپاسخ»پولهایمشکوک«

شفافیتوشایستهساالریسرلوحهکارشهرداریاراکقرارمیگیرد

هیچکدامازروسایقواشفافیتنداشتهاند/شفافیترادیرتبلیغکردم

هزینههایسیلراباشفافیتاعالممیکنیم

قاضیزادههاشمی:درآمدهایتبلیغاتیتلویزیونبایدشفافشود

۲۲۰پروندهفسادمفتوحداریم/دریافتپاداشهاینجومیغیرمتعارف...

چطورشفافیتباعثاعتمادشد

شفافیتآراینمایندگان؛گامیدرمسیرحکمرانیخوب

بورسبرایمعاملهنفتدرشرایطتحریمبایدشفافشود

شفافیتمعامالتارزیباراهاندازیبازارمتشکل

شفافیت،زمینهسازمشارکتمردمدرمدیریت

تأکیدتولیتجدیدآستانقدسرضویبر»شفافیتمالیوانضباطاداری«

شفافیتواجرایقانون،تحریمهاراناکارآمدمیکند

انتقادازوجود»ردیفهایهزینهایتکراریومبهم«دربودجه...

دولتباتعیینسخنگومشکالتشرابامردمدرمیانبگذارد

بخشیازتحولقضاییبهدرونقوهقضائیهبرمیگردد

اجرایحقوقشهروندی،ضامنارتقایسالمتاداری

فضایمجازیجامعهرابهسمتشفافیتمیبرد

شفافیتوامنیتبورسکاالبرایدالالنناخوشاینداست

نقشرسانههادربازتابپروندهفسادپتروشیمی

وقتی»عصرجدید«مردمرانامحرممیداند!

لزومشفافیتمنابعمالیانتخاباتمجلسبرایمردم

حجاریان:ناکارآمدیدولتآشکاروناتوانینهادهایدیگر،پنهاناست

اطالعاتمالی۳۰۰شرکتبورسیرویسایتکدال

جریمهبرایمدیرانیکهاطالعاتمالیخودرابهسازمانبورسندهند

بهدنبالشفافسازیدرهمهبخشهایصنعت،معدنوتجارتهستیم

حسابشرکتهایعمومیغیردولتیوخصولتیهاشفافمیشود

افزایش۱۷درصدیثبتاسنادتنظیمیدرسال۹۷/نظامثبت...

همایش»شفافیت:حاکمیتپاسخگو«دردانشگاهتهرانبرگزارمیشود
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در هفته های اخیر، خسارات ناشی از سیل فراگیر جامعه و حاکمیت را به خود مشغول داشته و 
هّم و غّم نیروهای اجتماعی و حاکمیتی، مواجهه با این بحران طبیعیـ  اجتماعی بوده است. 
مسئله ی شفافیت طبعاً در مواجهه با این بحران ضرورت یافته است. چنانکه در خبرنامه مالحظه 
می کنیم شفافیت هزینه ها و مبالغ دریافتی از کمک های مردمی در جریان سیل اخیر از مسائل 
مهم بازتاب یافته در رسانه ها بوده است. شائبه های پیش آمده، افکار عمومی را به گونه ای حساس 
کرده که موجب شده تا رئیس سازمان هالل احمر قول اکید دهد که هزینه های مربوط به 
سیل زدگان را به صورت شفاف اعالم کرده و به اطالع عموم برساند. بدیهی است که اقشار 
گوناگون مردمی نسبت به هزینه شدن مبالغ مالی و اجناس غیر نقدِی کمک هایشان به مناطق 
آسیب دیده حساس اند و به همین سبب، از سازمان هالل احمر و دیگر سازمان های ذی ربط، 

اعالم همه هزینه ها را خواهان اند.
اما ورای اخبار منعکس شده، به نظر می رسد شفافیت به طرق گوناگون می تواند به سیل زدگان 
کمک کند. به عنوان نمونه، تجربه پاکستان به ما می گوید در راستای کارآمدسازی و شفافیت 
کمک ها به سیل زدگان، باید از یک کارت ملی واحد استفاده کنیم که منابع در همین کارت واریز 
شود و بتوان مالحظه کرد چه میزان پول به سیل زدگان داده شده است. در غیر این صورت، 
تضمینی در تحقق منابعی که گفته می شود به سیل زدگان پرداخت می شود، نیست و ممکن 
است عمال چنین نشود. با طراحی سیستمی بر اساس تجارب مشابه می توان به شفاف سازی 
این روند یاری رساند.  تجربه ی چین در مواجهه با سیل های این کشور، روشی برای تخمین 
شفاف خسارت ها به ما ارائه می کند که به عنوان »Location Survey« شناخته می شود. در 
این روش، با استفاده از موبایل، تبلت و دیگر وسایل الکترونیکی در دسترس، به ثبت موقعیت 
جغرافیایی مناطق سیل زده پرداخته و مختصات جغرافیای آن محل را به یک مرکز ارسال 
می کنند و دقیقا مشخص می َشود که خانه ها، مدارس، راه ها و دیگر تاسیساتی که در اثر سیل 

مقدمه

آسیب دیده اند در کجا واقع شده اند. پس از آنکه دولت ادعا می کند بازسازی انجام شده، آن مرکز 
 »Location Survey«  به صحت سنجی ادعای بازسازی بر اساس بانک اطالعاتی حاصل از
می پردازد و بدین ترتیب نهادهای اجرایی و مسئول در طرح ادعاهای بازسازی نظارت پذیر شده 

و عملکرد آن ها زیر ذره بین قرار می گیرد. 
الگوهایی از این دست در شرایط فعلی در راستای شفاف سازی مواجهه با بحران ناشی از سیل 
فراگیر باید مدنظر سازمان های مردم، رسانه ها و نهادهای نظارتی مسئول باشد تا شاهد تخصیص 
بهینه منابع و استفاده از اهرم شفافیت برای نظارت واقعی بر عملکرد تمامی نهادهای مسئول باشیم. 

***
در شماره سوم خبرنامه شفافیت، خبرهای تازه ای را با هم مرور می کنیم. حوزه های تازه تری 
همچون ورزش، صندوق های بازنشستگی و ... به این شماره خبرنامه افزوده شده اند. در دو 
سه خبر روزهای آغازین هفته ای که گذشت، با مطالبه شفافیت در حوزه تئاتر و سینما مواجه 
بودیم. وضع به گونه ای است که ساحِت هنر نیز از دستان و داستاِن پول های مشکوک در امان 

نمانده است. 
خبر مهم و قابل توجه دیگر این هفته مربوط به برنامه تازه پا به میدان گذاشته ی »عصر جدید« 
است. بهتر است همه امورات چنین برنامه هایی که مهم ترین ابزار رسانه ها برای اثرگذاری بر 
قاطبه اقشار مردمی هستند، روشن و آشکار باشد. با این حال به نظر می رسد شائبه هایی در 
خصوص آیین نامه و نحوه استعدادیابی این برنامه وجود دارد، به نحوی که خواسته یا ناخواسته 
استعدادهای تازه شکوفا شده، در سایه ستاره های با سابقه، فرصت به رسمیت شناخته شدن 
نمی یابند و از گردونه برخی رقابت ها کنار رفته یا به زعم برخی، کنار گذاشته می شوند. با این 
مقدمه و در جهت دوری از بسط و اطناب کالم، شما را به خواندن شماره سوم خبرنامه شفافیت 

دعوت می نماییم. 
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طبقه بند ی موضوعِی د اد ه های مربوط به »شفافیت«
مورخ 2 فروردین ماه لغایت 23 فروردین ماهِ 1398

فراوانیتعد اد موضوع
26 درصد8نظام پولی، مالی و بانکی
13 درصد4رسانه، فرهنگ و هنر

13 درصد4سایر
10 درصد3دولت )دولت الکترونیک و ...(

10 درصد3مدیریت شهری
7 درصد2نفت و پتروشیمی

6 درصد2اطالعات و فضای مجازی
3 درصد1صندوق های بازنشستگی
3 درصد1مجلس)شفافیت آراء و ...(

3 درصد1قضایی
3 درصد1اداری و بوروکراتیک

3 درصد1ورزش
------بهداشت و سالمت
------امالک و مستغالت

100 درصد31مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
 مورخ 2 فروردین ماه لغایت 23 فروردین ماهِ 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
 39  درصد12مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1

19 درصد6روزنامه نگار-خبرنگار
13 درصد4پژوهشگران و اساتید دانشگاه

13 درصد4نمایندگان مجلس
6 درصد2کنشگران مدنی

7 درصد2وزرا
3 درصد1سایر

100 درصد31مجموع

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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3 ترینهایتئاتر»۱«
غیرشفافترینهایسال۹۷
شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر
 خبرگزاری تسنیم-2 فروردین ماِه 1398

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حالی از شفافیت های مالی در حوزه تئاتر خبر داد که 
اساساً نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار اسناد مالی خود نداشتند. وزیر در جمع خبرنگاران 
از شفافیت گفت و قول مساعد داد مسائل مالی تئاتر همانند آنچه در سینما رخ داده است، 
منتشر شود. وی درباره شفاف سازی در مؤسسه توسعه هنرهای معاصر نیز گفت: »یکی از 
حوزه های شفافیت، شفافیت فرآیندی است. یعنی واسطه ها را کمتر و فرآیندها را شفاف تر 
کنیم. این چیزی است که در مسیر مالِی ما طبعاً بوروکراسی و پاره ای از سوءتفاهم ها را 

کمتر می کند.«
قول وزیر چندین ماه طول می کشد تا در نهایت، در تابستان فهرستی از هزینه های مالی 
تئاتر ایران در سال 1396 منتشر می شود. جدول های ارائه شده که توسط وزارت ارشاد، بنیاد 
رودکی و معاونت هنری منتشر شده است، چندان شفاف نبودند. در فهرست وزارت ارشاد 
نام مؤسساتی به چشم می خورد که بابت توسعه تئاتر، بودجه ای دریافت کرده اند. مؤسسه ها 
نام آشنا نیستند و مدیران آن هم برای تئاتری ها شناخته شده نیستند. در پیگیری ها نیز 
متوجه می شویم این پول خرج تئاتر نشده است. وضعیت درباره بنیاد رودکی نیز چندان 
جذاب نیست. بودجه ای که به اسم توسعه تئاتر گرفته شده است، ناگهان در قالب تخفیف 

در جدول های ارائه شده ظاهر می شود.
با گذشت یک سال از قول وزیر هنوز شفافیتی در حوزه مالی تئاتر رخ نداده است و ابهامات 
بیشتر هم شده است. نام هایی اکنون به چشم می خورند که یا مدعی اند پولی از دولت 
نگرفته اند یا آنکه حاضر به گفتگو با خبرنگاران نیستند. باید دید صالحی در سال جدید باز 
هم قول شفافیت در تئاتر را می دهد یا همانند یک سال گذشته از دست خبرنگاران تئاتر 

گریزان می ماند.
  https://tn.ai/1972997

شفافیتوقانونمندیدرُکشتیگمشده
است/استخدامبهشرطتمجید!

شفافیت در حوزه ورزش
 خبرگزاری مهر- 2 فروردین ماِه 1398

اکبر فالح، قهرمان اسبق جهان و مربی سازنده کشتی معتقد است دیگر خبری از شفافیت 
و قانونمندی در مدیریت کشتی نیست که رئیس جدید باید به این کاستی توجه ویژه 

داشته باشد.
اکبر فالح با توجه به ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی و شمارش معکوس تا 
معرفی رئیس جدید به خبرنگار مهر گفت: رئیس جدید فدراسیون کشتی به زودی با نظر 
مجمع عمومی انتخاب می شود اما نباید فراموش کرد که اگر او هم بخواهد همان مسیر 

رؤسای قبلی را برود، راه به جایی نخواهد برد.
پرهیز از رفیق بازی و برخورد سلیقه ای

قهرمان اسبق کشتی جهان با اشاره به اولویت مسئولیت های رئیس جدید فدراسیون اظهار 
داشت: متأسفانه سال هاست که قانونمندی و شفافیت در مدیریت کشتی گم شده و هر 
فردی که به عنوان رئیس پای به فدراسیون گذاشته، با رفیق بازی و تصمیمات سلیقه ای 
کارهای خود را پیش برده است. مطمئن باشید اگر رئیس جدید فدراسیون هم بخواهد چنین 
رفتاری را در پیش گیرد، سرنوشتی به جز رؤسای قبلی و ناکامی ها و اتهامات و انتقادات 
فراوان نخواهد داشت. رفیق بازی و استفاده از افرادی که فقط و فقط به عنوان رفیق قدیمی 
در کنار رئیس حضور دارند، توجیه خوبی برای حضور در رأس امور اجرایی کشتی نیست. 
فدراسیون کشتی یا هر فدراسیون دیگری نباید به عرصه ای برای پارتی بازی مدیران تبدیل 
شود؛ تجربه نشان داده هرگاه رابطه بر ضابطه ترجیح داده شود، شمارش معکوس برای 

سقوط فدراسیون هم آغاز شده است.
 https://mehrnews.com/news/4570907
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3 پنجروایتازتحوالت»سینمای۹۷«/
معمایبیپاسخ»پولهایمشکوک«

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر
 خبرگزاری مهر- 4 فروردین ماِه 1398

مسیر حرکت سینمای ایران و تحوالت کلیدی آن در سال 139۷ با فراز و نشیب های بسیاری 
همراه بود و اتفاقات بسیاری رخ داد که باعث ایجاد جریان های جدید در سینمای ایران شد. 
جریان هایی که هم می تواند بخشی از سینمای ایران را چه در حوزه سیاست گذاری دولتی 
و چه در حوزه سرمایه گذاری خصوصی، از ریشه تغییر دهد و هم می تواند در سطح باقی 

بماند و تنها موجی گذرا در فضای رسانه ای را به یادگار بگذارد.
یکی از مهم ترین اتفاقاتی که سال گذشته در سینمای ایران رخ داد، طرح گسترده مسئله 
شفاف سازی مالی در هر دو بخش دولتی و خصوصی بود؛ اتفاقی که سبب شد نهادهای 
زیرمجموعه سازمان سینمایی، جزئیات بودجه ساالنه و سرفصل هزینه های حمایتی خود 
را منتشر کنند. در اولین گام، این محمدمهدی حیدریان رئیس سابق سازمان سینمایی بود 

که در دوره سکان داری خود، تصمیم به انتشار جزئیات بودجه سازمان سینمایی گرفت.
در اولین گام و در راستای سیاست شفاف سازی سازمان سینمایی و در چارچوب قانون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، در تاریخ 21 مرداد 139۷، جزئیات بودجه مؤسسات 
زیرمجموعه سازمان سینمایی به تفکیک از سال 1392 تا 1396 منتشر شد، که شامل بنیاد 
سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مؤسسه رسانه های تصویری، 

موزه سینما و مؤسسه هنر و تجربه می شد.
فرآیند شفاف سازی و مطالبه شفافیت اما در بخش دولتی سینما متوقف نماند و نوبت به 
بخش خصوصی هم رسید. اگر در حوزه دولتی این سازوکار تخصیص بودجه های حمایتی 
زیر ذره بین رسانه ها قرار گرفت، در بخش خصوصی اما سرمایه گذاران کالن بی شناسنامه 

و نوظهور بودند که اصحاب رسانه ها را نسبت به خود مشکوک کردند.
 https://mehrnews.com/news/4569864

شفافیتوشایستهساالریسرلوحهکار
شهرداریاراکقرارمیگیرد

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر- 5 فروردین ماِه 1398

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم شفیعی ـ شهردار اراک ـ عصر دوشنبه در مراسم 
تکریم سرپرست شهرداری و معارفه شهردار اراک که با حضور معاون عمرانی وزیر کشور 
برگزار شد، اظهار داشت: باعث افتخار است که فرصت خدمت گذاری به عنوان شهردار در 
شهری را یافته ام که مهد مفاخر و فرهیختگان، فقهای بزرگ، سرداران نامدار و کارگزاران 

خدوم بوده است.
شهردار اراک افزود: سعی دارم با بهره گیری از خرد جمعی، تکیه بر مشارکت مردم، تجربیات 
شهرداران و اعضای شورای شهر ادوار گذشته، نظرات معتمدین و نخبگان برای نیل به 

اهداف توسعه شهر، شرایط مناسبی را فراهم کنم.
شفیعی بیان کرد: همچنین تالش خواهم کرد در راستای تحقق شفاف سازی، قانون مداری، 
انضباط مالی، ضابطه مندی، شایسته ساالری و پاسخگویی به حوزه های مختلف نظارتی در 

شهرداری اراک قدم بردارم.
شهردار اراک خاطرنشان ساخت: در حوزه مدیریت شهری اراک، درخواست ها و دغدغه های 
شهروندان اولویت اول شهرداری خواهد بود. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر 
)عج( و در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقالب و برنامه های دولت، در خدمت به مردم 

و نظام جمهوری اسالمی گام برداریم.
وی تصریح کرد: قطعاً در مسیر تحقق این هدف، حمایت مسئوالن و همراهی و همدلی 
شهروندان، مؤلفه هایی اثرگذار و مهم است و با بهره گیری از این مهم، می توانیم شاهد 

ارائه خدمات بهتر در شهر و توسعه و شکوفایی شهری اراک باشیم.
گفتنی است محمد کریم شفیعی، شهردار منتخب شورای اسالمی شهر اراک، 28 اسفندماه 

سال گذشته حکم خود را برای سکان داری شهرداری اراک از وزیر کشور دریافت کرد.
 https://mehrnews.com/news/4575580
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3 هیچکدامازروسایقواشفافیت
نداشتهاند/شفافیترادیرتبلیغکردم

سایر
 خبرگزاری دانشجو - 6 فروردین ماِه 1398

»تقریباً هیچ کدام از روسای قوا شفافیت نداشته اند، سایت میزان هم حتی نقد قوه قضائیه 
را پخش نمی کند، قوه قضائیه هم انگار برای آدم های غیر معصوم است.«

گفتگو با احمد توکلی
امروز شاهد مطالبه شفافیت از طرف مردم هستیم. به نظر شما چه چیزی موجب 

به وجود آمدن این موج گسترده از سوی جامعه شده است؟
تا زمانی که مسئولین به مردم راست می گفتند و پنهان کاری در رابطه مسئولین و مردم 
وجود نداشت و در میان جامعه امر به معروف و نهی از منکر جاری بود، همه این ها موجب 
می شد تا شفافیت وجود داشته باشد و مردم نیز احساس می کردند که همه چیز آشکار است 
و شفافیت وجود دارد و طبعاً فقدان آن احساس نمی شد. اما بعد از مدتی، امر به معروف و 

نهی از منکر ترک شد و به اسم مصلحت سنجی امور از دید مردم پنهان شد.
سؤال: آیا ما ساختار شفافیت را در حال حاضر داریم و برای به وجود آمدن این 

ساختارها چه کار باید کرد؟
ما ساختارهای شفافیت را نداریم. اگر کسی مانند مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر 
را واجب بدانند و یا مثل غربی ها آن را یکی از لوازم حفظ دموکراسی بدانند، آنگاه شفافیت 
جز ضروریات زندگی خواهد بود. اگر مردم ندانند که مسئولین چه می کنند، آن وقت اصاًل 
مشخص نیست که مسئول کار معروف یا منکری را انجام می دهد. مقدمه امر به معروف 
و نهی از منکر شناخت منکر و معروف و شناخت اعمال حاکمان است. درواقع مقدمه 
امر به معروف و نهی از منکر، اطالعات است. شفافیت امری است ضروری برای اقامه 

بزرگ ترین واجب الهی.
 https://snn.ir/003ACY

هزینههایسیلراباشفافیتاعالم
میکنیم

سایر
 شهروند - 6 فروردین ماِه 1398

علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر می گوید اسیر شایعه ها نمی شود تا دست به 
رفتارهای پوپولیستی بزند. شوک بزرگ آغاز سال نو سیالب خروشانی بود که شهرهای 
شمالی را درنوردید. نخستین گروه های امدادرسان حاضر در عملیات، بی تردید هالل احمری ها 
بودند. حاال پویشی به راه افتاده و سلبریتی ها این بار برخالف کرمانشاه، تصمیم دارند 
سازمان مردم نهاد هالل احمر، امین مردم در جمع آوری کمک ها باشد. علی اصغر پیوندی، 

رئیس جمعیت هالل احمر در گفت وگو با خبرآنالین دراین باره سخن گفته است.
یک دغدغه مهم افکار عمومی این است که کمک های مردمی آیا صرف همان مسئله 

سیل می شود؟
بله، این دغدغه مهمی است که ما هم به آن ها حق می دهیم. از زمان زلزله کرمانشاه 
جمعیت سعی کرد خیلی شفاف همه کمک های مردمی را اعالم کند. درباره سیل اخیر 
هم مطمئن باشید در نخستین فرصت، میزان تمام کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی 
و نوع هزینه کرد آن ها با جزییات، حتی سود حاصل از این پول ها در سامانه ای شفاف به 

اطالع عموم می رسد تا دغدغه های افکار عمومی در این زمینه برطرف شود.
البته دادستانی هم اعالم کرده که جذب کمک های مردمی غیر از مبادی رسمی ممنوع 

است.
ما اعتقاد داریم باید از ظرفیت های همه گروه های مرجع برای کمک به آسیب دیدگان 
استفاده کرد و رد احسان نکرد، اما حتماً معتقدیم که این جمع آوری کمک ها باید از طریق 
رسمی و نظارت های قانونی اتفاق بیفتد. این، هم برای خود عزیزان بهتر است و هم 
برای نهادهای رسمی متولی امداد در زمان های بحرانی این امکان را به وجود می آورد که 

مشروعیت باالتری در باورهای مردمی داشته باشند.
 http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/157905
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3 قاضیزادههاشمی:درآمدهایتبلیغاتی
تلویزیونبایدشفافشود

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر
 خبرآنالین-9 فروردین ماِه 1398

به الیحه  اشاره  با  بر صداوسیما  نظارت  قاضی زاده هاشمی، عضو شورای  احسان 
اداره شدن صداوسیما و موضوع اسپانسرهای تلویزیونی، خاطرنشان کرد: این طرح 
اداره صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس تکمیل شده که البته واجد ایراداتی 
است که حتی در کمیسیون جمع بندی شده، من با این طرح مخالفم و نقدهایی بر 

آن وجود دارد.
سازمان  درآمدهای  در  مالی  شفافیت  این  معتقدم  من  اسپانسرینگ  به  راجع  اما 
صداوسیما هم بایستی وجود داشته باشد. درآمدهای در قراردادها و خارج از قراردادها 
و بعضًا می شنویم درآمدهایی برای تبلیغ یک کاال به دست می آید که متأسفانه 
برخی از این درآمدها ناشی از عدم تبلیغ مجموعه رقیب است که می تواند مؤسسه 
یا کاال باشد. در این راستا نیازمند شفافیت تبلیغاتی مبتنی بر اخالق تبلیغاتی در 

صداوسیما هستیم.
در شورای نظارت بر صداوسیما گزارش هایی در حوزه تبلیغات بوده که ما از صداوسیما 
خواستیم این گزارش ها حتمًا منعکس بشود و باز هم پیگیریم. به صاحبان کاالها 
اعالم می کنیم در صورت اجحاف و تبعیض در حوزه تبلیغات، می توانند طبق قانون 

به شورای نظارت بر صداوسیما مراجعه کنند.
 https://khabaronline.ir/news/1245179

22۰پروندهفسادمفتوحداریم/دریافتپاداشهای
نجومیغیرمتعارفازگوشتسگحرامتراست

خبرگزاری ایسنا - 10 فروردین ماهِ 1398
 خبرگزاری

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اسم "مطالبات" 
را فساد نمی گذارم اما شما پشت پرده آن را "فساد" بخوانید گفت: قریب به 22۰ پرونده 
مفتوح مطالبات داریم. به این سؤال باید پاسخ داد که آیا ممکن است مدیری که تصمیم 
گرفته شرکتی را 22۰ میلیارد تومان از آدمی طلبکار کرده، مسیر درستی را رفته باشد؟ به 
چه حقی باید این طلب ایجاد شود و سال های سال باقی بماند؟ و تا کی باید این پرونده ها 

که سابقه حتی تا 15 سال دارند، باز بمانند؟
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در آیین تکریم »جمشید تقی زاده«، مدیرعامل سابق 
و معارفه »سید میعاد صالحی«، مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری که در محل 
صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، گفت: یکی از چالش های مهم کشور، صندوق های 
بازنشستگی است. در این میان، تأمین اجتماعی در شرایط مطلوب تری بسر می برد هرچند 
اگر وارد جزئیات شویم باید بگوییم دولت بدهی هنگفتی به تأمین اجتماعی دارد و به همین 
علت، هزینه های مالی انباشته و دریافت وام های بانکی کالن برای جبران هزینه ها را شاهدیم. 
وی با بیان اینکه کاهش میزان هزینه ها، افزایش میزان ورودی، صیانت جدی از حق الناس، 
پایدارسازی صندوق ها و استقرار نظام شفافیت در تمام ابعاد، در اولویت کاری دوره جدید 
صندوق و مورد تأکید ماست، گفت: کمیته شفافیت در صندوق شکل گرفته، قدمی عقب 
نمی رویم و با عزم جدی پیش می رویم. صندوق باید مرکزی نمونه در فسادستیزی از دید 
مردم و ناظران بیرونی باشد. وزیر رفاه ادامه داد: از حقوق نجومی حرف زدیم؛ اما بازهم در 
برخی شرکت های ما افراد سفرهای داخلی و خارجی می روند و پاداش باال و نامتعارف و بیش از 
مصوبه دولت می گیرند که از گوشت سگ حرام تر است که بررسی کرده و پس خواهیم گرفت. 

 /https://www.isna.ir/news/98011003004
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3
چطورشفافیتباعثاعتمادشد

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 شهروند - 1۰ فروردین ماِه 1398

دریافت 12 میلیارد تومان کمک مردمی در سیل اخیر نشان از اعتماد مردم به بزرگ ترین 
سازمان مردم نهاد کشور یعنی جمعیت هالل احمر دارد. بیایید به این مسئله از زاویه دیگری 
نگاه کنیم؛ زمانی که استان کرمانشاه لرزید، مثل همیشه تمام ایران برای کمک رسانی 
به مردم یکپارچه شدند اما با یک تفاوت که بخشی از اطمینان مردم به سمت افراد 
شناخته شده و به عبارتی اعتماد به سلبریتی ها سوق پیدا کرد. تجربه زلزله کرمانشاه نشان 

داد که جامعه ما در پویش کمک های مردمی با پدیده نوینی روبه رو شده است. 
هم زمان با این اتفاق علی دایی، نیکی کریمی، نوید محمدزاده و... وارد میدانی شدند که 
هیچ تجربه و تخصصی در آن نداشتند؛ اگرچه طی این مدت برخی از این شخصیت ها 
گزارشی از عملکردشان ارائه کرده اند، اما تاکنون شاهد پاسخی محکم و شفاف در این 
خصوص نبوده ایم؛ اما جمعیت هالل احمر در پاسخ به این مسئله، به انتشار گزارش شفاف 
مالی از کمک های دریافتی خود پرداخت و این مسئله شاید مهم ترین دلیل توجه و اعتماد 
مردم به این مجموعه در سیل اخیر بوده است.  این موضوع باعث همراهی و اعتماد بیشتر 
مردم به این سازمان مردم نهاد شد. البته نهادها و مؤسساتی که قصد جمع آوری کمک های 
مردمی را دارند، می توانند از طریق هالل احمر مجوز دریافت کرده و فعالیت های این 
مؤسسات بالمانع است. بنا به گزارش »شهروند«، تاکنون برای 9 مؤسسه عام المنفعه 
مجوز فعالیت و جلب مشارکت در مناطق سیل زده شمال کشور از سوی سازمان داوطلبان 

هالل احمر صادر شده است.
 http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/158058

شفافیتآراینمایندگان؛
گامیدرمسیرحکمرانیخوب

شفافیت در حوزه مجلس
 خبرگزاری ایرنا- 13 فروردین ماِه 1398

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هفدهم مرداد 139۷، طرح »شفافیت آرای نمایندگان« 
با امضای 29 تن از نمایندگان اصول  گرای مجلس شورای اسالمی تقدیم هیات رئیسه 
مجلس شد؛ بنا به اظهارات نمایندگان، شفاف شدن آرا از بهترین معیارهای ارزیابی مردم 

از نمایندگان است.
این طرح که چهاردهم شهریور 9۷ در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد و فوریت 
آن رأی نیاورد، بنا بر اظهار نظر شماری از نمایندگان رونوشت طرحی است که پیش تر در 
آذرماه 96 از سوی جمعی از نمایندگان فراکسیون امید، تقدیم هیات رئیسه مجلس شده 

بود که در نوبت بررسی قرار نگرفت.
نمایندگان دو جریان اصلی مجلس، مواضع گاه متفاوت و گاه همسانی نسبت به طرح 
شفافیت آرا نمایندگان داشته اند؛ برخی آن را یک ضرورت در دستگاه قانون گذاری کشور 
دانسته و برخی دیگر این طرح را ابزاری برای بهره برداری های سیاسی در خانه ملت عنوان 
می کنند. نمایندگان عضو فراکسیون امید که پیش تر طرحی در زمینه شفافیت ارائه کرده 
بودند، با این طرح مخالفت هایی کردند. با این حال شماری از اعضای این فراکسیون همراه 

با طراحان ثانی)اصول گرایان و پایداری ها(، از نفس طرح دفاع کردند.
در هر صورت شفافیت آرای نمایندگان جدا از بحث و جدل ها و تعبیرها و تفسیرهایی که 
درباره آن ارائه شده، طرحی در راستای تحقق حقوق و مطالبات مردم و نظارت شهروندان 
بر امر قانون گذاری است؛ این طرح مسئولیت پذیری، پاسخگویی و تعهد محوری را به عنوان 
ضرورت یک رأی، مطرح و نمایندگان را به پرهیز از مسامحه کاری سیاسی و سوگیری های 

شخصی و جناحی درباره طرح ها و لوایح وا می دارد.
 http://www.irna.ir/fa/News/83262682
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3 بورسبرایمعاملهنفتدرشرایطتحریم
بایدشفافشود

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی
 خبرآنالین- 16 فروردین ماِه 1398

برخالف اظهارات برخی مدیران ارشد وزارت نفت، با وجود شفافیت معامله های صورت 
گرفته در بورس انرژی، اطالعات خریداران در این بورس شفاف نیست و در نتیجه، نگرانی 

خاصی برای تحریم شدن خریداران نفت از بورس وجود ندارد.
  در بورس، معامالت شفاف ولی اطالعات خریداران غیر شفاف است  

عرضه نفت در بورس بهترین راهکار برای بی اثر کردن تحریم ها است زیرا با عرضه 
نفت در بورس، مشتریان در شرایطی برابر می توانند در رقابت برای خرید نفت شرکت 
کنند که این امر عماًل شائبه رانت را به کلی از بین می برد. نکته حائز اهمیت این است 
که با وجود شفافیِت معامله های صورت گرفته در بورس انرژی، اطالعات خریداران در 
این بورس شفاف نیست. در واقع، فقط مسئولین بلندپایه وزارت نفت و بورس انرژی، 
اطالعات خریداران را دارند و برای خریدارها، کدهای محرمانه ای را صادر می کنند. 
محرمانه بودن این کدها به نحوی است که حتی کارگزاری های بورس هم از هویت 

آن بی اطالع هستند. 
با توجه به آنچه گفته شد و بخصوص با توجه به کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران 
در ماه های اخیر، نگرانی زنگنه درباره شفافیت بورس در شرایط تحریم منطقی به نظر 
نمی رسد و این گمانه را تقویت می کند که برخی از مدیران ارشد وزارت نفت به دنبال 
آن هستند که نفت را به گونه ای در بورس عرضه کنند که عماًل خریداری برای آن 
وجود نداشته باشد و در نتیجه، این راهکار با شکست مواجه شود تا انحصار فروش نفت 

همچون قبل در اختیار امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران باقی بماند.
 http://khabaronline.ir/news/1246994

شفافیتمعامالتارزیباراهاندازی
بازارمتشکل

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 روزنامه کیهان - 16 فروردین ماِه 1398

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ایده هایی که آرامش بازار ارز را اندکی پایدارتر می کند، 
راه اندازی عملیاتی و مبتنی بر سازوکارهای اقتصادی بازار متشکل ارزی است، بازاری که 
چندین بار وعده راه اندازی و مصوبات مرتبط با بازار متشکل ارزی، از سوی دولت داده 
شده بود؛ اما دست کم دو بار از سوی شخص رئیس کل بانک مرکزی، اعالم شده است.

همتی اعالم کرده بود که »بازار متشکل ارزی تقریباً آماده است و تمام کارهای زیرساختی 
آن انجام شده است. می توانیم در این دو هفته باقی مانده از سال 9۷ آن را اجرایی کنیم و 
مصوبات را از شورای پول و اعتبار گرفته ایم؛ ولی صالح است از نیمه دوم فروردین، کلید 

اجرای رسمی را بزنیم.«
بازار متشکل ارزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و به منظور ساماندهی و توسعه 
بازار شفاف، تشکیل خواهد شد تا ارزها در آن به صورت نقد در بستر الکترونیکی مورد معامله 
قرار گیرند. مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معامالت نقدی ارز 

)اسکناس( راه اندازی و سایر روش های معامالت ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.
در همین زمینه، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در نامه ای به اداره نظارت بر ناشران فرا 
بورسی سازمان بورس، اعالم کرد که هیچ گونه معامله ای از بازار متشکل ارزی، در بازار 

سرمایه انجام نخواهد شد و فرابورس تنها سهامدار است.
در  بانک مرکزی  برنامه  به  اشاره  با  کانون صرافان  دبیرکل  ترکاشوند،  همچنین، رضا 
خصوص راه اندازی بازار متشکل ارزی اظهار داشت: بسیاری از صرافان کشور، درخواست 
تشکیل بازار یا اتاقی شفاف برای معامالت نقدی را داشتند که بر اساس مصوبه شورای 

پول و اعتبار، این درخواست در حال عملیاتی شدن است.
وی افزود: بر اساس بازار متشکل ارزی، درخواست تمامی فرآیندهای خریدوفروش ارز در 
بازار از خریدار تا بانک عامل، حساب بانکی و فروشنده به صورت شفاف مشخص خواهد شد.
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ترکاشوند با بیان اینکه راه اندازی بازار متشکل ارزی، مرجعیت تعیین روزانه نرخ ارز را به 
عهده خواهد گرفت، اضافه کرد: با تشکیل بازار متشکل معامالت ارزی، قیمت گذاری و 

فعالیت شفاف و واقعی مشابه بازار سرمایه خواهد شد.
* تصویر مطلب، مربوط به رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان است.

 http://kayhan.ir/fa/news/157306

شفافیت،زمینهسازمشارکتمردمدر
مدیریت

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری ایرنا- 1۷ فروردین ماِه 1398

عباس دهقان، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق، نوشته است: امکان 
رویارویی با ترسالی هایی نظیر آنچه این روزها شاهد آن هستیم و همین طور خشک سالی 

گسترده دور از ذهن نخواهد بود.
یکی از ویژگی های موج های بارشی ناشی از تغییرات اقلیمی عرض کم و سرعت باالی 
آن است که باعث غافلگیری می شود. متأسفانه در جریان بارش های اخیر نیز شاهد این 
غافلگیری از سوی دولت و مردم برای رویارویی با سیل بودیم. بنابراین دسترسی به یک 
سیستم اطالع رسانی دقیق و شفاف که در چنین شرایطی هم می تواند خشک سالی ها و هم 
ترسالی های شدیدی را به دنبال داشته باشد، بسیار ضروری است. این تجربه در سال 2۰۰5 
وقتی کمیته دوحزبی برای بررسی علل عدم آمادگی دولت برای رویارویی با توفان کاترینا 
در نیواورلئان آمریکا گزارشش را منتشر کرد، به خوبی مشهود است. در اولین بند از این 
گزارش آمده بود: بسیاری از مشکالت ناشی از »شکاف اطالعات« بوده و اطالعات درست 

به دریافت کننده ارسال نشده و به اشتراک گذاشتن اطالعات درست انجام نشده است.
در حوزه آب، با تالش مدیران و کارشناسان، حجم بسیار زیادی از آمار، گردآوری و انبوهی 
از اطالعات متنوع، تولید می شود که با وجود توسعه اینترنت و تحوالت فناوری ارتباطات 

در سال های اخیر، انتشار این اعداد، ارقام و گزارش ها نسبت به سالیان دور تغییر محسوسی 
نکرده است. به نظر می رسد آگاهی نسبت به تغییرات اقلیمی و آموزش در رابطه با چگونگی 
رویارویی با پدیده های حدی آب وهوایی بسیار مهم و حیاتی باشد. حرکت به سمت داده های 
باز که گاه با عنوان »انقالب داده« از آن یاد می شود، بخشی از یک روند جهانی و گسترده 
در مسیر »شفافیت« و به سوی »دولت مشارکتی« و »دولت باز« است. به طور خالصه 
داده های باز، داده های در دسترس عموم است که می تواند به آسانی، استفاده شده و به 

صورت رایگان به اشتراک گذاشته شود.
 http://www.irna.ir/fa/News/83265947

تأکیدتولیتجدیدآستانقدسرضوی
بر»شفافیتمالیوانضباطاداری«

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری ایسنا- 1۷ فروردین ماِه 1398

به گزارش ایسنا و به نقل از آستان نیوز، حجت االسالم و المسلمین احمد مروی در مراسم 
تکریم و معارفه تولیت آستان قدس رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر امام رضا )ع( 
برگزار شد، اظهار کرد: افتخار خادمی آستان قدس رضوی را از عنایات خاصه صاحب 
این مضجع شریف می دانم که در همه لحظات زندگی، از خوان لطف و کرم آن حضرت 

بهره مند بوده ام.
وی با بیان این که امام رضا )ع(، امام گفت وگو و آزاداندیشی بودند، افزود: این بُعد زندگی 
حضرت نباید منحصر به دوران حیات ظاهری ایشان باشد و باید از این ظرفیت عظیم در 

جهت بالندگی و گفت وگو میان فرق و مذاهب مختلف و جهان اسالم بهره برداری کرد.
وی با تأکید بر شفافیت مالی و انضباط اداری در بخش های مختلف آستان قدس رضوی 
ادامه داد: با توجه به جایگاه این آستان مقدس شایسته است شفافیت، انضباط و تعهد را 

بیش از دیگر دستگاه ها مدنظر داشته باشیم.
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تولیت آستان قدس رضوی هم چنین به بند سوم منشور ابالغی مقام معظم رهبری اشاره و 
عنوان کرد: هر چه بتوانیم به نهادهای دولتی به ویژه در شرایط اضطراری هم چون بالیای 

طبیعی، کمک خواهیم کرد.
وی افزود: در ارتباط پیوسته و صمیمی با نماینده معظم ولی فقیه در استان و هم چنین در 
تعامل فعال با مقامات شهری، استانی و ملی، زمینه خدمت هر چه بهتر برای زائران و 

تحقق منشور ابالغی را فراهم خواهیم کرد.
تولیت آستان قدس رضوی در پایان از همه اساتید، فضال و کارشناسان خواست نقدها، 
دیدگاه ها و پیشنهاد های راهگشای خود در راستای تحقق وظایف آستان قدس رضوی 

را ارائه کنند.
 /https://www.isna.ir/news/98011705551

شفافیتواجرایقانون،تحریمهارا
ناکارآمدمیکند

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری فارس- 1۷ فروردین ماِه 1398

به گزارش خبرگزاری فارس از سمیرم، اصغر سلیمی )نماینده مردم سمیرم در مجلس 
شورای اسالمی( ظهر امروز در اولین جلسه شورای اداری شهرستان سمیرم در سال جدید 
اظهار داشت: همکاری و همدلی مردم و مسئوالن باعث شد تا در بحران سیل اخیر در استان 
سربلند بیرون بیاییم و این بحران باعث شد تا خیلی از نقاط ضعف شهرستان شناسایی شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی افزود: فکر نمی کردیم بعد از چند سال 
خشک سالی بارندگی شود و در حال چاره جویی برای خشک سالی در سال جدید بودیم، 

این از برکات خداوند است که در یک لحظه سیل جاری شود.
وی تصریح کرد: ما انتظار بیشتری از مسئوالن شهرستان داریم. با توجه به شعار رونق 
تولید مقام معظم رهبری و مطرح شدن هرسال بحث اقتصادی، دشمن فهمیده است در 

این قضیه فشار وارد کند تا کشور را به زانو درآورد؛ اما با اینکه تا امروز چهل سال از انقالب 
اسالمی می گذرد، با درایت های مقام معظم رهبری و عنایت الهی این کشتی رو به ساحل 

نجات در حال پیشروی است.
سلیمی خاطرنشان کرد: تنها مشکل جامعه ما خودمان هستیم. عدم مدیریت، بی انگیزه 
بودن، بی حالی، عدم شفافیت و عدم اجرای قانون باعث ایجاد مشکل می شود که اگر این ها 
رعایت شود، هزاران نفر مثل ترامپ با تحمیل جنگ و تحریم نمی توانند کاری انجام دهند. 
باید در سال جدید در کنار مقبره شهدا پیمان ببندیم کار انجام دهیم و برای سرمایه گذاری 

و ایجاد اشتغال جوانان سنگ اندازی نکنیم و کمک کنیم بحث اشتغال حل شود.
 http://fna.ir/d8zvkz

انتقادازوجود»ردیفهایهزینهای
تکراریومبهم«دربودجه۹۸شهرداری

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری ایلنا - 1۷ فروردین ماِه 1398

بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: ردیف های هزینه ای بودجه 
98 شهرداری بعضاً تکراری و مبهم هستند و نمی دانیم ذیل آن ها دقیقاً چه کاری انجام 

می شود و این بزرگ ترین مسئله بودجه است که باید حل شود.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بودجه 98 
شهرداری تهران با اشاره به اینکه بودجه امسال با سال گذشته دو تفاوت عمده دارد، گفت: 
امسال شهرداری برای اولین بار سعی کرده واحدهای انجام کار را در الیحه بودجه بیاورد 
و به همین دلیل در بسیاری از ردیف ها می توان واحد سنجش و انجام کار را دید که ردیف 

بودجه برمبنای آن محاسبه شده است.
آروین افزود: تفاوت دیگر بودجه امسال با سال گذشته این است که ایجاد خزانه داری واحد 
که با الیحه بودجه 9۷ کلید خورد، در بودجه 98 نهادینه تر شده است. بر این اساس، تمام 
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سازمان ها و شرکت هایی که درآمد اختصاصی دارند )که بخشی از درآمد آن ها وارد بودجه 
عمومی شده و بخشی صرف هزینه های خود سازمان می شود(، درآمدشان در حسابی که نزد 
خزانه داری کل به نام این سازمان ها و شرکت ها ایجاد می شود، نگهداری و هزینه هایشان 

هم از همین حساب انجام می شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از این جهت، این سازمان ها و شرکت ها این نگرانی را 
ندارند که درآمدشان به حساب خزانه واریز شود، اما بعد به خودشان تخصیص نیابد؛ چراکه 

حساب ها به نام خود این شرکت ها و سازمان هاست.
وی افزود: در عین حال این حساب ها نزد خزانه داری کل است و خزانه داری می تواند 
درآمدها و هزینه ها را رؤیت می کند. تبصره 2 و 3 بودجه در راستای عملی سازی خزانه داری 

کل آمده است.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-741800

دولتباتعیینسخنگومشکالتشرابا
مردمدرمیانبگذارد

شفافیت در حوزه دولت
 روزنامه جوان - 1۷ فروردین ماِه 1398

هادی غالمحسینی: انتظارات از دولتی که خود صدها مشکل ریزودرشت دارد به شدت 
افزایش یافته است و شاید یکی از دالیل این موضوع، وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری 
باشد. در دوران رقابت، برخی از کاندیداها چنان دوز وعده های انتخاباتی را باال بردند که 
آدمی تصور می کرد فردای روز انتخابات همه مسائل ریزودرشت کشور حل می شود، اما 
در عالم واقع چنین اتفاقی رخ نمی دهد و به نظر می رسد زمان آن رسیده است تا دولت را 

با همه گفتاری هایش ببینیم.
به اعتراف حسن روحانی، دولت چاق و فربه شده است. همچنین بنا بر اظهارات محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عموم بودجه کشور صرف امور جاری، 

چون پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارکنان دولت می شود. این در حالی است که 
دولت در حدود 2 میلیون و 5۰۰ هزار نیروی انسانی دارد و در عین حال باید بازنشستگان و 
مستمری بگیران 2 میلیون و 5۰۰ هزار نفری صندوق های بازنشستگی را نیز کمک جدی 
کند. در کنار این امور، هزینه های نگهداری ساختمان ها و اداره جات و ماشین آالت و آب 

و برق و گاز و... را نیز تأمین کند.
در چنین شرایطی باید در کنار اصالح ساختار دولت و مالیه دولت، به فکر اصالحات اساسی 
و جدی در حوزه بانک و بازار سرمایه و بسیاری از شرکت های دولتی و وابسته به دولت 
باشیم و از دیگر سو، ضمن شفافیت و پاسخگویی و تعیین بالفور یک سخنگوی اقتصادی 
برای دولت، زمینه مشارکت گیری از آحاد مردم برای حل مشکالت کشور را فراهم آوریم. 
از این رو، باید استراتژی هم افزایی را در کشور دنبال کرد تا ضمن حل مشکالت، زمینه 

برای تقویت و رونق تولید ملی فراهم آید.
 http://www.javanonline.ir/fa/news/950405

بخشیازتحولقضاییبهدرونقوه
قضائیهبرمیگردد

شفافیت در حوزه قضایی
 خبرگزاری مهر- 18 فروردین ماِه 1398

با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، دوران جدیدی برای این دستگاه شروع شده و بسیاری 
منتظر مشاهده تحوالت در دستگاه قضائی هستند. به منظور بررسی برخی تغییرات و 
نیازهای این قوه، نشست هم اندیشی کارشناسی »راهبردهای پیشروی تحول قوه قضائیه 

در گام دوم انقالب« در خبرگزاری مهر برگزار شد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه دستگاه قضائی 
رفع کننده کاستی های نهادهای دیگر است، گفت: سران قوا در راه مبارزه با فساد، دستوری 
از رهبر معظم انقالب دریافت کردند که بر اساس آن دادگاه های مفاسد اقتصادی برای 
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دو سال باید علنی شود و این امر باید در درون قوه قضائیه نیز اجرا شود. به همین منظور، 
رئیس جدید قوه قضائیه باید شجاعانه و جسورانه نسبت به شفافیت در روند دادرسی ها 
و شفافیت در ثبت دارایی ها اقدام کند چراکه قوانین و زیرساخت های آن فراهم است اما 
این امر چندان عملی نشده و انتظار می رود که جناب رئیسی آن را به طور کامل به مرحله 

اجرا رساند.
در ادامه طاهری نژاد، مدیر اندیشکده حکمرانی نرم ایران »محنا« اذعان داشت: الزمه 
بررسی کانون های تشکیل پرونده و پیشگیری از آن ها نیز شفافیت است. شفافیت آمار 
و اطالعات یکی از راه های پیشگیری وقوع جرم است. به همین منظور قوه قضائیه باید 
آمار و اطالعات شفاف را منتشر کند تا کارشناسان بتوانند به درستی آن ها را تحلیل کنند. 
این حقوقدان افزود: بانک اطالعاتی می تواند سابقه مالی و کیفری افراد را مشخص کرده 
و مانع از وقوع جرائم مالی و غیر مالی شود. شفافیت می تواند روند رسیدگی به جرائم را 

نیز تسهیل کند.
در ادامه، دکتر جواد معتمدی در رابطه با تحول در نظام قضائی گفت: اگر در درون 
خود قوه قضائیه بخواهیم تمرکز کنیم، آنچه آسیب زا است فضایی غیر شفاف است. 
دغدغه شفافیت دغدغه ای نیست که جدا بتوان آن را بررسی کرد. قرار دادن قضات 
در اتاق های شیشه ای، دادگاه های علنی و دسترسی به آن، از جمله راهکارهای ایجاد 

شفافیت است.
 http://mehrnews.com/news/4583682

اجرایحقوقشهروندی،ضامنارتقای
سالمتاداری

شفافیت در حوزه اداری و بوروکراتیک
 خبرگزاری ایرنا- 18 فروردین ماِه 1398

»میزگرد برگزار شده در خبرگزاری ایرنا در پیرامون منشور حقوق شهروندی«
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین در این میزگرد 

با آسیب شناسی دالیل نارضایتی شهروندان در مبحث حقوق شهروندی، گفت: رسیدگی 
نکردن به موقع به شکایات در دستگاه های اجرایی،تبعیض میان مراجعه کنندگان در انجام 
مقررات و اعمال سلیقه های شخصی توسط ادارات کل و شهرستان ها، شفاف سازی نکردن 
از خدمات قابل ارائه در کلیه دستگاه ها، نامناسب بودن روش های اجرایی و فرایندهای 
کاری در ارائه خدمات، نقص، اشکاالت یا خالءهای موجود در قوانین، بداخالقی و برخورد 
ناشایست با ارباب رجوع و ناتوانایی یا سوء مدیریت در دستگاه ها از جمله این عوامل هستند 
که باید برای رفع آن ها و افزایش رضایتمندی در میان مراجعه کنندگان به دستگاه های 

اجرایی تالش شود.
مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری قزوین نیز در این میزگرد گفت: پیاده سازی 
دولت الکترونیک و افزایش شفافیت اداری از تأکیدات دولت تدبیر و امید و نماینده عالی 
دولت در استان است و در همین راستا چندین طرح جامع و کامل در حال اجرا یا طراحی 

در استان هستند.
این مسئول خاطر نشان کرد: اجرای این طرح ها بر اساس مصوبات حقوق شهروندی است 
و قطعاً مقابله با فساد اداری، رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را به دنبال 

خواهد داشت.
مدیرکل سازمان بهزیستی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: سازمان بهزیستی 
از دستگاه هایی است که همه جا و همه نوع خدمت را قبل از تولد تا بعد از فوت به 
الکترونیک و برپایی  ارائه می کند و در همین راستا، اجرای دولت  جامعه هدف خود 
میزهای خدمت حضوری و الکترونیکی را برای اجرای حقوق شهروندی در دستور کار 

قرار داده است.
وی گفت: میز خدمت در تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه و زمان شهروندان، تسریع در 
رسیدگی به درخواست ها و مقابله با فساد اداری، نقش مؤثری دارد و باید دیگر دستگاه های 

خدمات رسان نیز به اجرایی کردن آن اهتمام بیشتری داشته باشند.
 http://www.irna.ir/fa/News/83267772
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3 فضایمجازیجامعهرابهسمتشفافیت
میبرد

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری ایرنا- 18 فروردین ماِه 1398

جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بسیاری از مشکالت 
و تخلفات مانند فروش چادرهای هالل احمر در گذشته نیز وجود داشته ولی امروز طرح آن 

در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان می شود.
انتشار آگهی فروش چادرهای امدادی در سایت های  ایرنا،  به گزارش خبرنگار قضایی 
اینترنتی در میان امواج مشکالت مردم مناطق سیل زده باعث حیرت بسیاری از مردم شد 

که البته سایت دیوار به حذف این آگهی ها اقدام کرد.
چادرهای هالل احمر که جمله غیرقابل فروش بر روی آن ها نوشته شده در 4۰ آگهی به 
قیمت های مختلف عرضه شده بود. سایت دیوار این آگهی ها را حذف و اعالم کرد که 

هیچ آگهی دیگری با این محتوا منتشر نخواهد شد.
جمعیت هالل احمر با تقدیر از این اقدام اعالم کرد که چادرهای امدادی و اقالم امدادی 
و زیستی هالل احمر به صورت رایگان در بین خانواده های آسیب دیده توزیع می شود و 
غیرقابل فروش هستند. هالل احمر همچنین اعالم کرد: در برخی نقاط و شرایط خاص 
همچون حوادث بزرگ مانند زلزله کرمانشاه و بم، بنا به دالیلی همچون نبود امنیت و 
هرج ومرج در منطقه و درخواست های فراوان ممکن است این گونه اقالم بیشتر از نیاز 
توزیع شود و هم وطنان دریافت کننده این اقالم به هر دلیلی ممکن است تصور کنند که 

می توانند سهمیه خود را بفروشند.
جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: عالوه بر 
سایت دیوار موارد متعددی دیگری وجود دارد که آگهی چادرهای هالل احمر را منتشر 
کرده بودند که سریع این آگهی ها را حذف کردند چون با توجه به اطالعیه هالل احمر، 

خریدوفروش این چادرها غیرقانونی است و افرادی از این موقعیت سوء استفاده کرده اند.
 http://www.irna.ir/fa/News/83267376

شفافیتوامنیتبورسکاالبرایدالالن
ناخوشاینداست

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 اقتصادآنالین - 18 فروردین ماِه 1398

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از سنا، حسن حسینقلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و 
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه در سال 139۷ تولید ایران با مشکالت 
زیادی در بخش های مختلف مواجه شد که به عقیده ی من صرفًا و حدوداً 2۰ درصد 
از این مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه بود و نمی توان همه چیز را به گردن آن 

انداخت.
وی اضافه کرد: 8۰ درصد از مشکالت موجود در تولید کشور به موجب تصمیمات یک شبه، 

برق آسا و بدون کارشناسی است.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در این خصوص تصریح داشت: دولت 
در راستای حمایت از اقتصاد و تولید ملی تالش هایی کرده است تا بتواند اوضاع را بهبود 
ببخشد، این روزها در یک جنگ اقتصادی به سر می بریم و دشمنان از هیچ کاری برای 

زمین زدن ما فروگذار نخواهند کرد.
وی خاطر نشان کرد: دولت در خصوص صادرات که شامل حمل ونقل دریایی است بسیار 
زحمت کشیده، ضمن آنکه به کنترل قیمت ها از طریق بورس کاال پرداخت تا بتوانند عرضه 

و تقاضا را تا حدودی کنترل کنند.
وی با تأکید بر اینکه تفاوت نرخی که بر روی ارز نیما و آزاد وجود دارد باید از میان برود 
گفت: بورس کاال در نوع خود مکان بسیار امنی برای معامالت است و همین امنیت و 

شفافیت آن برای برخی از دالالن ناخوشایند است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1ic8
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3 نقشرسانههادربازتابپروندهفساد
پتروشیمی

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی
 آرمان امروز- 18 فروردین ماِه 1398

محمد حسین دانایی - پژوهشگر و سردبیر ماهنامه توسعه: چرا چالش های ما ماندگارند و 
راه حل هایمان به نتیجه نمی رسند؟ یکی از دالیل آن، عدم شفافیت در فضای رسانه ای است. 
رسانه ها وجدان بیدار جامعه هستند؛ وجدانی که باید با چشم باز همه چیز را رصد کند، واقعیات 
را به مردم بنمایاند و به تشریح و تبیین حقایق بپردازد. اصحاب رسانه نیز که متولی این حریم 
و مسئول ایفای این رسالت اجتماعی هستند، باید هم زمان با انجام وظایف حرفه ای از لحاظ 
خبررسانی، از شفافیت فضای رسانه ای حراست کنند و اجازه ندهند که این فضا مه آلود و کدر 

شود و مورد سوءاستفاده بازیگران صحنه های سیاست و اقتصاد و غیره قرار گیرد. 
به عنوان نمونه ای از عملکرد این آشفته بازار پرتناقض و ابهام ]اطالعاتی[، کافی است به فرازهایی 
از اخبار و اطالعات منتشرشده درباره پرونده پرحاشیه فساد مالی در پتروشیمی که در این روزها 
نقل محافل و مجالس است، توجه کنیم: مطابق گزارش های منتشرشده، دادگاه رسیدگی به 
اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر، صبح روز 15 اسفند 
139۷، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد. 
نماینده دادستانی در نخستین جلسه این دادگاه گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران 
شرکت از خریداران خارجی، مبالغ کالن به نفع خود دریافت می کردند و در بخش دوم، به بهانه 
دور زدن تحریم ها، شرکت هایی را در خارج از کشور تأسیس می کردند و پول های دریافتی را 
به حساب خودشان انتقال می دادند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در همین ارتباط با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کرده است که تا پیش از سال 1388، عموم شرکت های پتروشیمی، متعلق 
به دولت )شرکت ملی صنایع پتروشیمی( بودند و محصوالت تولیدی صادراتی این شرکت ها نیز 
به صورت متمرکز توسط یک شرکت دولتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی )PCC( فروخته 
می شد. مسئوالن اجرایی و قضائی همان گونه که نگران تشویش اذهان عمومی هستند و در 
برابر آن موضع گیری می کنند، باید نگران عدم شفافیت فضای رسانه ای و زمینه سازی برای 

فریب افکار عمومی هم باشند و اجازه ندهند که کنشگران سیاسی یا اقتصادی، فضای رسانه ای 
را مخدوش کنند و از آن برای مرعوب و سرکوب کردن رقیب استفاده نمایند.

 http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/88706

وقتی»عصرجدید«مردمرانامحرم
میداند!

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر
 دنیای اقتصاد- 18 فروردین ماِه 1398

برنامه، مخاطبان  این  دارد که سازندگان  آن  از  برنامه شنبه شب »عصر جدید« حکایت 
میلیونی شان را نامحرم می دانند و سعی می کنند تا با پنهان کاری همچنان آن ها را پای 
برنامه بنشانند. تازه ترین قسمت برنامه »عصر جدید«، شامگاه شنبه 1۷ فروردین روی آنتن 
رفت و فاطمه رادمنش با نمایشی تک نفری که ارائه داد، توانست نظر داوران را جلب کند و 
به عنوان فینالیست نهایی این بخش انتخاب شود. اجرای او آن چنان داوران را به ذوق آورد که 
باعث شد تا رؤیا نونهالی از شدت شوق روی صحنه حضور پیدا کرد و او را در آغوش بگیرد. 

نبود آیین نامه ای دقیق، مشخص و شفاف
با مراجعه به سایت رسمی این برنامه، بخشی به نام قوانین و شرایط به چشم می خورد 
که وقتی وارد آن می شویم، آیین نامه ای مشاهده نمی کنیم و تنها چند خط توضیح درباره 

قابلیت برنامه و همچنین رعایت قوانین صداوسیما به چشم می خورد.
پنهان کاری »عصر جدید« از مردم

پرسش دیگری که پس از برنامه شنبه شب »عصر جدید« مطرح می شود این است که 
هیات داوران و سازندگان برنامه از سابقه هنری رادمنش در تئاتر آگاه بوده اند یا خیر؟ و اگر 
آگاهی وجود داشته است، به چه علت فردی که سابقه فعالیت حرفه ای هم دارد، باید به 
فینال راه پیدا کند و رقبای غیرحرفه ای را پشت سر بگذارد. این در حالی است که مخاطبان 
انتظار دارند در این برنامه شاهد حضور افرادی با استعداد ذاتی و بدون هیچ گونه سابقه و 
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آموزشی باشند، آدم هایی که از جنس خود تماشاگران برنامه هستند. 

 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3512403

لزومشفافیتمنابعمالیانتخابات
مجلسبرایمردم

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری فارس- 19 فروردین ماِه 1398

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، اولین قسمت از  برنامه »پایش« در سال 
98، موضوع شفافیت در انتخابات مجلس را بررسی کرد.

در همین زمینه قاسمی، پژوهشگر حوزه شفافیت گفت: بحث شفافیت مالی انتخابات 
مجلس مسئله ای مهم است و کسی که اسپانسر مالی نماینده مجلس می شود، حتماً از 
هزینه ای که در زمینه تبلیغات انتخابات این نماینده کرده است، انتظاری دارد که در اینجا 

رانت ایجاد می شود. رانتی که منجر به مسائلی نظیر فرار مالیاتی قاچاق و غیره می شود.
وی افزود: در سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، بر شفافیت منابع مالی 
انتخاباتی و نظارت بر آن تأکید شده است و این مسئله در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. 
در مجلس شورای اسالمی، 13 ماده برای شفافیت در منابع مالی انتخاباتی مطرح شد که 
با ایرادگیری در صحن مجلس به یک ماده تبدیل گشت! در همین زمینه، کولیوند رئیس 
کمیسیون شوراهای مجلس در ارتباط با پایش در خصوص بحث شفافیت مالی در انتخابات 
گفت: در بخش تأمین مالی منابع انتخاباتی یک فرآیند طراحی که تبدیل به 8 بند در یک ماده 
شد. در ماده 65، مکرر به موضوع نظارت بر منابع مالی و هزینه کرد منابع انتخاباتی پرداخته 
شده است که همه منابع مورد نظارت قرار می گیرد. وی ادامه داد: این نظارت از منابع مالی 
انتخاباتی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مردم می توانند از این موضوع مطلع شوند. 
کولیوند در خصوص بازگشت طرح شفافیت مالی در انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها 
گفت: به دلیل اینکه این مسائل در الیحه جامع انتخاباتی، که به همه انتخابات های کشور 

می پردازد آمده بود، طرح مذکور به کمیسیون بازگشت تا با الیحه فوق تطبیق داده شود.
 http://fna.ir/d90abx

حجاریان:ناکارآمدیدولتآشکارو
ناتوانینهادهایدیگر،پنهاناست

شفافیت در حوزه دولت
 عصر ایران - 19 فروردین ماِه 1398

سعید حجاریان، تئوریسین اصالحات در واکنش به برخی هجمه های سیاسی علیه دولت 
روحانی در جریان سیل اخیر معتقد است که نوک پیکان انتقادها از این رو به سمت دولت 
است که ضعف های دولت قابل روئیت است و همه آن را می بینند، اما ناتوانی دیگر نهادها 

در بروز چنین بحران هایی پنهان است و کسی آن ها را نمی بیند.
- در ماجرای سیل اخیر، حجم زیادی از انتقادها به دولت از سوی جریان های منتقد دولت 
صورت گرفت. به فرض وارد بودن تمام یا بخشی از این انتقادات، آیا آنچه مطرح شد در 

قالب خیر عمومی و برای بهبود اوضاع است یا آنکه هدف دیگری را دنبال می کند؟
- اساساً سهم دولت ها در نظام جمهوری اسالمی در ایجاد ناکارآمدی چه اندازه است؟ 
و مثاًل حضور برخی نهادها؛ چه نظامی و چه مالی و توازی آن ها چه تأثیری در میزان 

ناکارآمدی دولت ها دارد؟
ناکارآمدی دولت، برخالف سایر نهادها آشکار است، زیرا تحفظ چندانی وجود ندارد و همه 
کارهای دولت در معرض دید و داوری مردم است، اما سایر نهادها فاقد شفافیت هستند. 
چنان که در یک فقره دیدیم، پس از انتشار بودجه برخی دستگاه ها گفتند دولت به دشمن 
گرا داده است! البته در کنار انتقاد از بخش های دیگر، نباید انتقاد به دولت را فراموش کنیم، 

زیرا درون دولت مانند سایر بخش ها، فساد و بی کفایتی وجود دارد.
* این گفتگو به تاریخ 19 فروردین ماِه 1398 در روزنامه شرق انعکاس یافته است. 

 https://www.asriran.com/fa/news/661661
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3 اطالعاتمالی3۰۰شرکتبورسیروی
سایتکدال

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 اقتصادآنالین- 19 فروردین ماِه 1398

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از قرار دادن اطالعات مالی مربوط به 
3۰۰ شرکت در سایت کدال خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم، شاپور محمدی در نشست علنی امروز مجلس 
شورای اسالمی  در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء )ز( به بند )5( ماده 
)6( قانون اصالح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: 
سازمان بورس اطالعات مالی 3۰۰ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی را در 

سایت کدال منتشر کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اظهار کرد: همچنین این سازمان اطالعات مالی 
مربوط به بیش از 6۰۰ شرکت و 65۰ نهاد عمومی را بر مبنای قانون منتشر کرده است.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بنا بر پیگیری های مجلس شورای اسالمی و 
قوانین موجود سازمان بورس اطالعات مالی مربوط به حدود35۰ شرکت را در سایت کدال 
قرار داده است، افزود: سازمان بورس می تواند مدیران و مسئوالن مربوط به شرکت هایی 
که در بورس قرار می گیرند را بر اساس قانون جریمه کند اما شرکت هایی که زیرمجموعه 

نیستند ،این امکان برایشان وجود ندارد زیرا نیاز به اصالح قانون وجود دارد.
محمدی تصریح کرد: هم اکنون نیاز است به صورت برخط، اطالعات الزم را از سازمان 
ثبت دریافت کنیم که در این خصوص، همکاری الزم صورت می گیرد اما برای استمرار 

آن نیاز به قانون وجود دارد تا شاهد شفافیت بیشتر باشیم.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1ifv

جریمهبرایمدیرانیکهاطالعاتمالی
خودرابهسازمانبورسندهند

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 اقتصادآنالین- 19 فروردین ماِه 1398

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از سنا، مهرداد الهوتی )نماینده مردم لنگرود در مجلس 
شورای اسالمی( امروز در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت اطالعات مالی شرکت ها 
عمومی  نهادهای  به  وابسته  شرکت های  قانون،  طبق  گفت:  طرح،  این  با  موافقت  در 
غیردولتی و شرکت های خصولتی، موظف بودند که اطالعات مالی خود را از طریق بورس 

ارائه دهند، اما در قانون، قید مکلف به کار برده نشده بود.
ارائه نمی دادند و  وی افزود: بر این اساس، شرکت ها اطالعات مالی خود را به بورس 

همچنین سازمان بورس هم تعهد قانونی نداشت که این اطالعات را دریافت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: در طرح مذکور سازمان بورس 
و اوراق بهادار مکلف شده است که اطالعات مالی شرکت های وابسته به نهادهای عمومی 
غیردولتی و خصولتی را دریافت کند و اگر این شرکت ها  اطالعات خود را ارائه ندادند، 

سازمان بورس باید سراغ این شرکت ها برود و اطالعات مذکور را از آنان دریافت کند.
الهوتی خاطرنشان کرد: درصورتی که مدیران اطالعات مالی خود را به سازمان بورس و 
اوراق بهادار ارائه ندهند، عالوه بر اینکه محکوم به جرائم نقدی می شوند، حکم برکناری 

آنان نیز صادر می شود.
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 
قانون اساسی نیز با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در خصوص شفاف سازی ها است، گفت: 
برخی شرکت ها در کشور که ظاهر آن ها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما 
وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق ها، نهادهای نظامی و انتظامی، 
بقعه های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت ها را مجلس نهم در ماده )6( قانون 

اصل 44 و اصالحیه سال 93 پیش بینی و در 6 گروه معرفی کرد.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1ifu
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3 بهدنبالشفافسازیدرهمهبخشهای
صنعت،معدنوتجارتهستیم

شفافیت در حوزه دولت
 پایگاه اطالع رسانِی دولت - 2۰ فروردین ماِه 1398

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شفاف سازی را 
در همه بخش های وزارتخانه دنبال می کنیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل 
از شاتا، سعید زرندی در گفت وگو با شاتا افزود: در گذشته، سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و 
محققان برای بدست آوردن اطالعات حوزه صنعت و معدن دچار مشکالت زیادی بودند و 
بعضاً رانت ها و مفاسدی در این خصوص پیش می آمد. وی گفت: هم اکنون تمام اطالعات 
واحدهای صنعتی به تفکیک استان، محصول تولیدی و ظرفیت آن، در بخش معادن، 
پروانه های اکتشاف،گواهی های اکتشاف و مجوزهای برداشت و در بخش بازرگانی، تمام 

اطالعات صنوف و کارت های بازرگانی در پورتال وزارتخانه در دسترس عموم می باشد.
در اعالم آمار شفاف سازی می کنیم

زرندی افزود: در گذشته در انتشار برخی آمارها و اطالعات وزارتخانه مالحظاتی بود. خصوصًا 
وقتی آمارهای منفی در بخش تولید وجود داشت. اما در حال حاضر تمام اطالعات و آمارهای 
وزارتخانه، مثبت و منفی به طور شفاف و به طور منظم در پورتال وزارتخانه منتشر می شود. وی 
افزود: گزارش هایی نیز به طور روزانه تعداد مجوزهای صادر شده بخش صنعت و معدن، صنوف، 
کارت های بازرگانی واردات، صادرات و آخرین وضعیت بورس و... در هر روز را منتشر می کند، 
که این گزارش ها نیز در پورتال وزارتخانه قابل مشاهده است. معاون طرح و برنامه گفت: از 
سیستم بانکی خواسته ایم تا با اتصال به این سامانه، همه تسهیالتی که اعالم می کند به واحدهای 
تولیدی پرداخت می کند را ثبت کند تا دقیقاً وضعیت هر واحد صنعتی در قبال دریافت تسهیالت 
مشخص شود و وزارتخانه هم دقیقاً بداند چه واحدی در سال چه مقدار تسهیالت گرفته است. 
وی گفت: معتقدیم این اطالعات برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و صاحب نظران بسیار مفید 
و راهگشا خواهد بود و هر آنچه برای آنان نیاز باشد به طور شفاف و بدون محدودیت ارائه می شود.

 http://dolat.ir/detail/320579

حسابشرکتهایعمومیغیردولتیو
خصولتیهاشفافمیشود

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 روزنامه ایران-2۰ فروردین ماِه 1398

نمایندگان مجلس روز گذشته در راستای شفافیت بیشتر سیستم مدیریت کشور، طرحی را 
تصویب کردند که بر اساس آن شرکت های عمومی غیردولتی و خصولتی ها باید اطالعات 
مالی خود را به صورت شفاف علنی کرده و به سازمان بورس ارائه دهند. بر اساس تصمیم 
مجلس، در غیر این صورت اعضای هیئت مدیره این شرکت ها با مجازات هایی روبه رو 
می شوند. موافقان این طرح در توضیحات خود تأکید کردند که شفافیت، مهم ترین ابزار 

برای مقابله با فساد است.
به گزارش »ایران«، نمایندگان با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء )ز( به بند )5( 
ماده )6( قانون اصالح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در 

جلسه موافقت کردند.
بر اساس این طرح، اشخاص حقوقی ذیل مکلف اند به صورت ساالنه فهرست کامل کلیه 
از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه های  شرکت ها اعم 
اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام 
که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا مدیریت )کنترلی یا غیرکنترلی( آن ها 

قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کنند.
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده )5( قانون محاسبات عمومی 
کشور مصوب یک شهریور 1366و قرارگاه های سازندگی به نهادهای نظامی و انتظامی 

کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آن ها
ب - سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور

ج - نهادها و مؤسسات وقفی و استان های مقدس و بقاع متبرکه
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وابسته به دستگاه های اجرایی 
ه - بنیادها، نهادهای انقالب اسالمی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی 

فقیه اداره می شوند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/507002

افزایش۱۷درصدیثبتاسنادتنظیمیدرسال
۹۷/نظامثبت،رکناساسیشفافیتکشوراست

سایر
 خبرگزاری ایسنا - 21 فروردین ماِه 1398

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از افزایش 1۷ درصدی ثبت 
اسناد تنظیمی سال گذشته نسبت به سال 96 خبر داد و گفت: نظام ثبتی باید به عنوان 

رکن اساسی شفافیت در کشور پذیرفته شود.
به گزارش ایسنا، احمد تویسرکانی در دیدار با اعضای مجمع عمومی شورای عالی کانون ها 
و جوامع سردفتری با تبریک اعیاد شعبانیه بر لزوم برگزاری جلسات مستمر با اعضای این 

مجمع برای پیشبرد بهتر امور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امروز همه در جامعه به اهمیت ثبت اسناد و جایگاه سردفتری آشنا هستند 

گفت: این مهم، نشان از اعتماد حاکمیت به مجموعه ای از سردفتری است.
تویسرکانی با ذکر اینکه نظام ثبتی باید به عنوان رکن اساسی شفافیت در کشور پذیرفته 
شود ادامه داد: شفاف سازی در توسعه کشور مهم و اثرگذار خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی، 

نقش مهم و اثرگذاری دارند.
رئیس سازمان ثبت به برطرف شدن برخی شائبه ها در مورد نظام ثبتی کشور اشاره کرد و 

آن را مرهون شفافیت و ارتقا سردفتری دانست.
وی در ادامه به استان هایی که باالترین نرخ تنظیم سند را در سال گذشته داشته اند اشاره 

کرد و افزود: استان اردبیل با 2۷ درصد، قم با 25 درصد و کرمانشاه با 24 درصد باالترین 
نرخ را داشته اند. این استان ها در کنار سه استان آذربایجان غربی، کردستان و البرز بیشترین 

نرخ تنظیم سند را سال 9۷ داشته اند.
 /https://www.isna.ir/news/98012108504

همایش»شفافیت:حاکمیتپاسخگو«در
دانشگاهتهرانبرگزارمیشود

سایر
 ایرنا - 22 فروردین ماِه 1398

انجمن های  مشارکت  با  تهران،  دانشگاهی  جهاد  از  ایرنا  پنجشنبه  روز  گزارش  به 
علمی دانشگاه های تهران، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران و مرکز 
توانمندسازی حاکمیت و جامعه، همایش دانشجویی »شفافیت: حاکمیت پاسخگو، جامعه 

مطالبه گر« یکشنبه 15 اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود.
شفافیت و کارآمدسازی دولت، شفافیت و دولت الکترونیک، شفافیت و تعهدات بین المللی 
مقابله با فساد، شفافیت، تقویت امید و بازسازی اعتماد اجتماعی، شفافیت، احزاب سیاسی 
و جنبش های اجتماعی، مشارکت مردمی و نهادهای مدنی در مقابله با فساد، مقابله با فساد 
به مثابه دانش تخصصی و تکنیکی، مقابله با فساد و سالمت اداری، شفافیت و محیط زیست 
و محور آزاد، از محورهای اصلی این همایش است. عالقه مندان می توانند مقاالت و آثار 
هنری خود را در قالب هنرهای تجسمی، نقاشی، تصویرسازی، عکاسی، پوستر و کاریکاتور 
تا ۷ اردیبهشت 98 به آدرس مقاالت: gmail.com@tnp.student1398 و آثار هنری: 

alzahra.u.ertebattasviri@gmail.com ارسال کنند.
 http://www.irna.ir/fa/News/83273878



پژوهشکدهمطالعاتتوسعهجهاددانشگاهی
مجری: مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه

با شفافیت به کمک هموطنان 
سیل زده برویم

به نظر می رسد شفافیت به طرق گوناگون می تواند 
به سیل زدگان کمک کند. به عنوان نمونه، تجربه 
پاکستان به ما می گوید در راستای کارآمدسازی و 
شفافیت کمک ها به سیل زدگان، باید از یک کارت 
ملی واحد استفاده کنیم که منابع در همین کارت 
واریز شود و بتوان مالحظه کرد چه میزان پول به 
سیل زدگان داده شده است. در غیر این صورت، 
به  گفته می شود  که  منابعی  تحقق  در  تضمینی 
سیل زدگان پرداخت می شود، نیست و ممکن است 
عمال چنین نشود. با طراحی سیستمی بر اساس 
این روند  به شفاف سازی  تجارب مشابه می توان 

یاری رساند.


