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 احمد میدری: 
نبود شفافیت حکومت ها را تضعیف می کند

 انتشار فهرست تازه اي از دریافت کنندگان ارز دولتي و نیمایي: 
سه میلیارد یورو در اختیار دو خانواده مشهور

 مرتضی شهبازی نیا: 
خواهان شفافیت مالی وکال هستیم

 با موافقت کمیسیون اقتصاد دولت: 
دسترسی مرکز آمار به داده های مالیاتی امکان پذیر شد

 مرتضی الویری: 
بودجه شورای عالی استان ها شفاف تر شد

 محسن پیرهادی: 
رسیدگی به اموال مسئوالن به مطالبه افکار عمومی تبدیل شده است

 کیومرث اشتریان: 
حرکت به سوی دولت الکترونیک، یکی از راه های افزایش شفافیت است

 برمبنای سیاست شفافیت سازمان سینمایی: 
جدول برنامه و بودجه سال98 اعالم شد
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گزارشمختصریازهمایش؛شفافیت:حاکمیتپاسخگو،جامعهمطالبهگر
اعالممزایایغیرمستمرردههایمدیریتیشهرداریتاپایاناردیبهشت

مزایایغیرمستمروسقفمصوبدریافتیمدیرانشفافسازیشود
میدری:نبودشفافیتحکومتهاراتضعیفمیکند

رونماییازسامانهآمارتجارتخارجیبراساسطبقهبندیاقتصادی...
سازمانمالیاتیاطالعاتزیادیمنتشرنمیکند

موافقتباتقاضایتحقیقوتفحصازعملکردبانکمرکزی
حرکتبهسمتشفافیتبادستورانتشارماهیانهآراءکمیسیونهای...

پشتپردهتحقیقوتفحصهايناکام
سهمیلیاردیورودراختیاردوخانوادهمشهور

چرامفسداناقتصادیبهراهشانکماکانادامهمیدهند؛ضعفدولتیا...
خواهانشفافیتمالیوکالهستیم/حقالوکالهیکرابطهخصوصیاست

دسترسیمرکزآماربهدادههایمالیاتیامکانپذیرشد
آزادسازیدادههایفضاییدرراستایپیادهسازیدولتالکترونیک

الویری:بودجهشورایعالیاستانهاشفافترشد
بانکمرکزیاعالمکرد:ابالغآییننامهپیشگیریازانباشتمطالبات...

رییساتاقبازرگانیایران:شفافیتدراینکشورجریمهدارد
شورایعالیاصالحاتزیرتیغشفافیت

ابهامدرقوانین،باعثگسترشفسادوسختشدننظارتمیشود
نمایندهایکهمیلیاردیبرایورودبهمجلسهزینهمیکندچهمنافعی...

دولتالکترونیک؛مطالبهعموميدربرابررانتخواري
وزیربهداشت:شفافیتدرسازمانغذاودارودنبالمیشود

»اعادهاموالنامشروعمسئوالن«چیستوچهاهدافيرادنبالميکنند؟
رسیدگیبهاموالمسئوالنبهمطالبهافکارعمومیتبدیلشدهاست

شفافیتعالجبياعتمادي
شفافیت،قاتلغبارشایعه

سامانهمصوباتشورایاسالمیشهرکرجراهاندازیشد
رمزگشایيتازهازوارداتغیرقانونيخودرو

حرکتبهسویدولتالکترونیک،یکیازراههایافزایششفافیتاست
نظارتبرتخصیصمنابع،ویژگیصندوقتوسعهملیدرتعاملبانظام...

برمبنایسیاستشفافیتسازمانسینمایی:جدولبرنامهوبودجه...
رئیسی:دنبالمچگیرینیستیم

اسامیشرکتهایکمفروشاینترنتیاعالمشد
دستاوردشفافیتدرامورمالیسینمابهروایتیکتهیهکننده

آشکارشدنیارانههایپنهاندرگروبهبودشرایطاقتصادیاست
ذينفعانزیربارسامانهشفافیتپرداختنرفتند

نسبتشفافیتبامفسدین،نسبتجنوبسماهللاست
مردمحقدارندبداننددربانکهاچهمیگذرد/بحثشفافیتو...

هفتمنبعتحققدرآمدهایمالیاتی۹۸/تشکیلدادگاهویژهجرایممالیاتی
امضاهايرانتی
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در سال 1974 میالدی، اطالعات ارزشمندی از طرف یک فرد ناشناس به دو خبرنگار 
استعفای  به  منجر  رسانه ها،  توسط  اطالعات  این  انتشار  شد.  منتقل  پست  واشنگتن 
رئیس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون شد. این اسناد مربوط به نوارهای ضبط شده از 
دستور برای کارگذاری شنود جهت استراق سمع و سرقت اطالعاتی بود. این سرقت از 
محل نشست ستاد تبلیغات حزب دموکرات که در طبقه ای از هتل واترگیت برگزار شده 

بود، اتفاق افتاد.
     ابتدا تصور می شد این قضیه فقط مربوط به سطوح پایین است ولی پس از پیگیری 
رسانه ها و مقامات قضایی، مشخص شد که شخص نیکسون از این اقدام باخبر بوده 
است. این اتفاق در تعارض با ارزش های جامعه آمریکا بود و همین امر موجب گردید تا 
نمایندگان کنگره تصمیم به استیضاح و محاکمه نیکسون بگیرند. نیکسون برای فرار از 
زندان استعفاء داد و پس از او معاون اولش، فورد جانشین وی شد و تالشش را برای تبرئه 

نیکسون آغاز کرد.
     پرواضح است که اگر چنین اتفاقی هرگز رخ نمی داد یا در شرایطی رخ می داد که رسانه ها 
نقش چندان فعالی نداشته و یا قوانین حمایتی از رسانه وجود نداشت، آن گاه دولت، قدرت 
برخورد با رسانه را می داشت و آن اسناد هیچ گاه انتشار نمی یافت. رخداد واترگیت همچون 
نوستالوژی عمل کرد تا بار دیگر مردم آمریکا را متوجه ارزش هایی چون صداقت و عدم 

تقلب سازد که بدان باور داشتند و در پی بازآفرینی و احیای آن بودند.
     از سطور فوق چنین بر می آید که هرچند وجود یک قانوِن حامی رسانه برای کمک به 
نقش آفرینی رسانه در شفافیت بسیار مؤثر است، ولی گویا چنین شرطی الزم است حال 
آن که کافی نیست؛ همان گونه که در آمریکا نیز رسانه ها فقط به واسطه قانون چنین آزادِی 

عملی را کسب نکرده اند. اگر یک رسانه توان این را دارد که با افشای اطالعات، موجب 
پاسخگو نمودن و پرسش از جایگاه ریاست  جمهورِی یک کشور شود، بی گمان برای 
رسیدن به چنین جایگاهی باید تالش های زیادی انجام دهد. تالش هایی که در گرو حضور 

مؤثر جامعه مدنی و نهادهای مردمی به مثابه بازوی دفاعِی جامعه خواهد بود.1 
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعالم مزایای غیر مستمر رده های مدیریتی 
شهرداری تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد. به گفته آروین، پیش بینی شده در مرحله نخست، 
میزان مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار، شب کار، تعطیل کار، پاداش های شش ماهه، 
حق ایاب وذهاب، هزینه تلفن همراه و هزینه ناهار برای هر رده مدیریتی و همچنین حداقل، 
میانگین و حداکثر دریافتی هریک از رده های مدیریتی در سال 97 تا پایان اردیبهشت ماه 

محاسبه و منتشر شود.
  مراسم رونمایی از آمار تجارت خارجی کشور براساس طبقه بندی های اقتصادی در سالن 
جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد. طبقه بندی های جدید، بستر جدیدی را برای انتشار 
اطالعات در راستای شفاف سازی و آسان  شدن تحقیق و پژوهش فراهم خواهد ساخت و 
داده هایی که سال ها در مجموعه های اقتصادی موجود بود و منتشر نمی شد، با طبقه بندی 

جدید قابلیت بهره برداری پیدا می کند.
  با تقاضای ۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی تقاضای تحقیق 

مقدمه

1 - برگرفته از: مسعودی، علی.)1398(. نقش رسانه در شفافیت. ویژه نامه »شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو، جامعه 
مطالبه گر«. به کوشش »مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه« و »پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی«.
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و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در ۵ سال گذشته، موافقت شد.
  از گمرک خبر می رسد که گمرک ایران، آرا صادر شده در خصوص بیش از ۲ هزار 
پرونده اختالفی را از حالت غیر شفاف خارج و آرا صادر شده را به صورت ماهیانه در اختیار 

سایر ذی نعفان قرار خواهد داد.
  شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکال در خصوص طرح اصالح برخی 
از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیات های 
کانون وکال و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به مؤسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه 

قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. بیمه وکال هم در این رابطه قید شده است.
  جلسه اصلی این هفته کمیسیون اقتصاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی 
دسترسی مرکز آمار به داده های مالیاتی برگزار شد. در این جلسه، دسترسی مرکز آمار ایران 
به اطالعات آماری موجود در پایگاه های اطالعاتی قانون مالیات های مستقیم، بررسی و 

امکان پذیر شد.
  بانک مرکزی، »آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی« را ابالغ کرد 
و مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه های ارسال شده است. این آیین نامه دربرگیرنده 
فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه های اطالعاتی کنونی و سایر سامانه های 
مطالبات  انباشت  از  پیشگیری  نهایی  با هدف  فرادستگاهی  دسترسی  امکان  با  مرتبط 

غیرجاری بانکی است.
  به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع، رئیس شورای اسالمی شهر کرج در آئین 
رونمایی از سامانه جامع مصوبات، تذکرات و طرح های شورا، اظهار کرد: تحقق مدیریت 
شهر شیشه ای یکی از اهداف دوره کنونی شورای اسالمی شهر است که با رونمایی از 

سامانه مصوبات باید گفت یک گام مهم برای تحقق این هدف برداشته ایم.
  جدول کلی برنامه و بودجه سال 9۸ سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و مؤسسات 
مرتبط، بر اساس مدل بودجه ریزی عملیاتی اعالم شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، این 
جدول شامل برنامه و بودجه سال 9۸ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بنیاد سینمایی 
فارابی، مؤسسه سینما شهر، انجمن سینمای جوانان، خانه سینما و سایر فعالیت ها می شود.

سایراخبارهفتهگذشتهرادرادامهازنظرمیگذرانید.

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
   مورخ 12 لغایت 18 اردیبهشت ماهِ 1398

فراوانیتعد اد موضوع
15 درصد6بازرگانی و امور مالیاتی
15 درصد6نظام پولی، مالی و بانکی

13 درصد5سالمت اداری و بوروکراتیک
10 درصد4دولت)دولت الکترونیک و وزارتخانه و ...(

10 درصد4  مجلس و نمایندگان
8 درصد3مدیریت شهری

5 درصد2رسانه، فرهنگ و هنر
5 درصد2قضایی

5 درصد2نفت و پتروشیمی
5 درصد2اطالعات و فضای مجازی

4 درصد1بهداشت و سالمت
---نهادهای عمومی غیردولتی

---امالک و مستغالت
---ورزش
5 درصد2سایر

100 درصد39مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت



شماره  هفتم
12 الی 18 اردیبهشت  1398

تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت   1398

ساد
ا ف

ه ب
ابل

مق
 و 

یت
فـ

فا
شـ

ه 
مـ

رنا
خب

6

7

مقدمه

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

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

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
 مورخ 12 لغایت 18 اردیبهشت ماهِ 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
39 درصد15روزنامه نگار-خبرنگار

36 درصد14مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1
8 درصد3نمایندگان مجلس

5 درصد2پژوهشگران و اساتید دانشگاه
2 درصد1کنش گران مدنی

2 درصد1وزرا
8 درصد3سایر

100 درصد39مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد
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درهفتهیگذشته،برگزاریهمایش»شفافیت:
حاکمیتپاسخگو،جامعهمطالبهگر«دردانشکده
اخبار از تهران دانشگاه وعلومسیاسی حقوق
قابلتوجهوحائزاهمیتبودهاست.ازاینروو
درادامه،تالششدهتاگزارشمختصریازاین

همایشبهنقلازخبرگزاریایرنا،ارائهشود:

همایش »شفافیت: حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه گر« 
در قالب سه پنلـ  میزگرد با عناوین »مبارزه علیه فساد: 
از مطالبات جامعه مدنی تا الزامات دولت«، »کارکردهای 
جامعه مدنی در مبارزه با فساد« و » لزوم شفافیت و 
مبارزه با فساد در فرایند توسعه ایران« با حضور13 نفر 
از اساتید، پژوهشگران، فعاالن مدنی و دانشجویان به 
تاریخ 1۵ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشکده حقوق 

و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
دولتی،  مسئوالن  هم اندیشی  محصول  همایش،  این 
فعاالن  نگاران،  روزنامه  اقتصادی،  تحلیلگران 
سازمان های مردم نهاِد فعال در حوزه ی شفافیت و مقابله 
با فساد و دانشجویان پژوهشگر بوده که با مشارکت 9 

انجمن علمی دانشجویی)انجمن علمی دانشجویی ارتباط تصویری دانشگاه الزهرا، انجمن 
علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه الزهرا، انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه 
انجمن علمی  تربیت مدرس،  دانشگاه  انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی  الزهرا، 
دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی 
اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه تهران، انجمن 
علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه عالمه طباطبایی(، پژوهشکده 
مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه همراه بوده است.

در ادامه کوشش می شود تا مهم ترین فرازها و گزاره های هر کدام از پژوهشگران حاضر 
در این همایش، به اختصار تشریح گردد:

عباسعبدی:شفافیت نه متغیری مستقل، که متغیری وابسته است. هر قانونی که در 
زمینه شفافیت نوشته شود، نیازمند مسئله ای به نام ضمانت اجرا است تا اگر کسی در راه 

افشاگری و مبارزه با فساد قدم گذاشت، دچار مشکل نشود.

کیومرثاشتریان:با سر زدن نسلی مواجهیم که در استارت اپ ها و کسب و کارهای 
نوین فعالیت می کنند و به لحاظ فکری، فهم دیجیتال داشته و با جریان های کسب و 
کار دنیا در ارتباط هستند. این مجموعه می تواند پیشقراول جدی شفافیت در کشور باشد.

سعیدمدنی: طبق گزارش های بین المللی، عامل اصلی کشف فسادها، گزارش های 

گزارشمختصریازهمایش

شفافیت:حاکمیتپاسخگو،جامعهمطالبهگر
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افراد بوده است. در سال ۲003، »سند مریدا« برای مبازه با فساد به تصویب سازمان ملل 
رسید که در سال 13۸7 هم مجلس تصویب کرد. در این سند، نوع ورود جامعه مدنی به 

بحث مبارزه با فساد توضیح داده می شود.

احمدمیدری: نبود شفایت در مرحله اول به مردم ضربه می زند، اما در بلندمدت باعث 
می شود حکومت نتواند اعمال حاکمیت کند. ما باید از این دریچه با حکومت وارد گفت 
وگو شویم که فساد، باعث ناکارآمدی حکومت خواهد شد و این مغایر با اهداف هر حکومتی 

است که می خواهد بیشتر ادامه حیات دهد.

کمالاطهاری:وظیفه روشنفکر تنها واگویه مطالبات مردم نیست بلکه باید برای 
مشکالت راه حل ارائه دهد. وظیفه روشنفکران، مخصوصاً روشنفکران رادیکال بسیار 
بیش از این است که صرفاً به واگویه مطالبات مردم عادت کنند. متأسفانه روشنفکران 
رادیکال از دهه پنجاه شمسی به این واگویه عادت کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

بهمناحمدیامویی:ساختار، فساد را در همه ابعاد زندگی، درون حاکمیت و دولت 
گسترش داده و جامعه و حاکمیت را دارایی ای می داند که باید از آِن خود کند. در این 
ساختار همه تالش می کنند وارد دایره خودی ها بشوند تا امتیازات را کسب کنند. در این 

ساختار، خصوصی سازی یکی از عوامل و مشخصه های فساد است.

محمدحسینخانی: چالشی که امروز در ایران در ایجاد شفافیت با آن مواجه هستیم، 
وجود شوهای)وانمودسازی( شفافیت از سوی مسئوالن و نهادهای مختلف است. شفافیت، 
توسعه زیرساخت ها برای مقابله با فساد است. در حال حاضر، ۲3 دستگاه نظارتی فعال 

هستند که حضور این ها الزم است اما کافی نیست.

بهزادکاظمی:شفافیت یعنی مبارزه با فساد. نتیجه مبارزه با فساد نیز شکل گیری 
حکمرانی مطلوب است و این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی می شود و افزایش اعتماد 

عمومی باعث شکل گیری و یا افزایش سرمایه اجتماعی می-گردد.

میثمپیلهفروش: باید فرایندهایی که فساد ایجاد می کنند را اصالح کنیم. هم علم 
این مسئله را داریم و هم از تجربه کافی برخوردار هستیم، اما ذی نفعان فساد مانع این 
اصالح می شوند. راه حل اصالح فرایندهای فسادخیز، حزبی شدن نظام انتخاباتی ایران و 

همچنین یکپارچگی بودجه ریزی در ایران است.

بهروزگرانپایه: این گروه های مرجع اجتماعی)تشکل ها و سازمان های مردم نهاد( 
هستند که قدرت بسیج کنندگی دارند. گرایش کلی جهان سرمایه داری آن بوده که به دنبال 
ترویج فردیت باشد. سرمایه داری به دنبال آن است که انسان-ها مسائل خود را به صورت 

شخصی دنبال کنند و دغدغه مندی و مسئولیت اجتماعی کاهش پیدا کند.

  الزم به توضیح است که در این گزارش، به دلیل آنکه دسترسی به فایل صوتی سه تن 
از پژوهشگران امکانپذیر نشده و در نتیجه، مکتوب گزارش ارائه این دوستان در خبرگزاری 
ایرنا نیامده است، سهواً و ناخواسته از نکات و مالحظات ارزشمند پژوهشگران ارجمند، 
آقایان مالجو و عظیمی و سرکار خانم اکبری محروم شدهایم. با پوزش از پژوهشگران و 
مخاطبین خبرنامه، امیدواریم که بهزودی دسترسی به فایل صوتی و گزارش مکتوب ارائه 

هر کدام از بزرگواران، میسر شود.
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اعالم مزایای غیر مستمر رده های 
مدیریتی شهرداری تا پایان اردیبهشت

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر-13 اردیبهشت ماِه 139۸

بهارهآروین،رئیسکمیتهشفافیتوشهرهوشمند.
بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه کمیته شفافیت و شهر 
هوشمند با موضوع تکمیل اطالعات منتشر شده از دریافتی مدیران شهرداری تهران، 
گفت: پیش بینی شد در مرحله نخست، میزان مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار، شب 
کار، تعطیل کار، پاداش های شش ماهه، حق ایاب وذهاب، هزینه تلفن همراه و هزینه ناهار 
برای هر رده مدیریتی و همچنین حداقل، میانگین و حداکثر دریافتی هریک از رده های 

مدیریتی در سال 97 تا پایان اردیبهشت ماه محاسبه و منتشر شود.
وی ادامه داد: تاریخ استخدام ۶۶ هزار نفر از کارکنان شهرداری نیز به اطالعات منتشرشده 

روی وب سایت شفاف افزوده می شود. 
وی افزود: برخط شدن اطالعات بدین معناست که این اطالعات به صورت سیستماتیک و 
برخط از سامانه منابع انسانی فراخوانی شود و دیگر به صورت دستی و به فاصله دو هفته ای 

به روزرسانی نشود، بلکه سیستماتیک و آنالین به روزرسانی شود.
آروین در پاسخ به این پرسش که جزئیات انتشار حقوق مدیران ممکن است حاشیه هایی 

را ایجاد کند، گفت: برای کاهش حاشیه های احتمالی در فاز نخست، عدد تخمینی مزایای 
غیرمستمر در هر رده مدیریتی منتشر می شود تا مردم بدانند در هر رده مدیریتی، مدیران 
شهری سقف و کف حقوقی که دریافت می کنند، حدوداً چه میزان است. این در حالی است 
که به گفته معاون منابع انسانی شهرداری تهران در جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، 
درحال حاضر برخی مدیران و حتی کارمندان در شهرداری، بیش از شهردار تهران حقوق 

دریافت می کنند.
  http://mehrnews.com/news/4606856 

مزایای غیرمستمر و سقف مصوب 
دریافتی مدیران شفاف سازی شود

سایر
 خبرگزاری ایلنا-1۵ اردیبهشت ماِه 139۸

کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن آذربایجان، خواستار شفاف سازی دریافتی و مزایای مدیران 
راه آهن در یک وب سایت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن آذربایجان خواستار شفاف سازی 
مزایای غیرمستمر و همچنین حداقل، حداکثر، میانگین و سقف مصوب دریافتی دریافت 

فصلاول:

اخباربرگزیدههفته
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شده توسط مدیران و کارکنان راه آهن شدند. 

آن ها خواهان این هستند که نحوه محاسبه مزایای غیرمستمر برای مدیران و کارکنان 
روی  مدیریتی  رده های  تفکیک  به   ،97 سال  در  مدیران  دریافتی  اطالعات  و  راه آهن 

وب سایتی به نام شفافیت انتشار عمومی یابد.
کارگران خطوط و ابنیه راه آهن آذربایجان گفتند: باید تمامی هزینه ها، از فیش های حقوقی 

با توضیحات کامل تا هزینه های ناهار و … در وب سایت شفافیت منتشر شود.
آن ها شفاف سازی را تنها راه مقابله با فساد دانسته و بیان کردند: راه مقابله با فساد نه 

خصوصی سازی و سپردن کارها به پیمانکار، بلکه شفافیت است.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-759018 

میدری: نبود شفافیت حکومت ها را 
تضعیف می کند

سایر
 خبرگزاری ایرنا-1۵ اردیبهشت ماِه 139۸

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت 
پاسخگو و جامعه مطالبه گر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد.

اساتید و پژوهشگران شرکت کننده در میزگرد اول همایش شفافیت، با تأکید بر لزوم 
شفافیت برای مقابله با فساد اذعان داشتند: ضرر کوتاه مدت، نبود شفافیت برای مردم 

است، اما در بلند مدت حکومت ها را تضعیف می کند.
پنل اول این همایش با موضوع »مبارزه علیه فساد، از مطالبات جامعه مدنی تا الزامات 
دولت« با حضور »عباس عبدی«، روزنامه نگار و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران 
تهران، »احمد میدری« معاون رفاه وزارت کار، »کیومرث اشتریان« استاد دانشگاه و دبیر 
کمیسیون اجتماعی دولت و »سعید مدنی«، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی 

برگزار شد.

در این پنل، عبدی شفافیت را نتیجه پاسخگویی و نه مقدمه آن دانست اذعان داشت: 
شفافیت یک متغیر وابسته است. به همین خاطر، باید به متغیرهای مستقل که منجر به 
شفافیت می شوند توجه کنیم. دیگر سخنران مراسم، کیومرث اشتریان بود. وی هر دو 
جریان مسلط سیاسی کشور را دچار بحران اعتبار دانست و از دو جنبش جدید دیگر نام 
بردکه شاید در آینده بتوانند به جریان غالب سیاسی بدل شوند. سعید مدنی، جامعه شناس 
اداری، نخبگان حاکم  اینکه نظام  بیان  با  این پنل،  و پژوهش گر مسائل اجتماعی در 
در قدرت، کارکنان، اربابان رجوع و قوانین، از جمله عوامل شکل گیری فساد هستند، 
افزود: ترکیب این عوامل منجر به فساد ساختاری می شود. این جامعه شناس آزادی بیان، 
توانمندی جامعه مدنی و حضورعمومی جامعه را عامل پیشگیری از فساد دانست و گفت: 
گسترش دموکراسی و دسترسی آزاد به اطالعات، الزام نهادهای دولتی به ارائه اطالعات 
به مردم و ... از جمله مسیرهای مبارزه مؤثر با فساد است. احمد میدری نیز با حمایت از 
قانون دسترسی مردم به اطالعات، گفت: دسترسی آزاد به اطالعات یکی از بزرگترین 
راه ها و راهبردها برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است. وی با انتقاد از افشاگری هایی 
که در فضای مجازی انجام می شود، افزود: این نوع افشاگری ها منجر به بی اعتمادی 

مردم به حکومت می شود.
• تصویر مطلب، مربوط به احمد میدری، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است.
  http://www.irna.ir/fa/News/83303895 

رونمایی از سامانه آمار تجارت خارجی براساس 
طبقه بندی اقتصادی/داشبورد کاالهای اساسی 

ایجاد می شود
شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 خبرگزاری فارس-1۵ اردیبهشت ماِه 139۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از آمار تجارت خارجی 
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کشور براساس طبقه بندی های اقتصادی که قرار بود با حضور وزیر اقتصاد انجام شود، با 
حضور محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد،  مهدی میراشرفی، رئیس 
کل گمرک و سید حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد در سالن جهاد اقتصادی وزارت 

اقتصاد برگزار شد. 
دهقان دهنوی در این مراسم گفت: طبقه بندی های جدید، بستر جدیدی را برای انتشار 
اطالعات در راستای شفاف سازی و آسان  شدن تحقیق و پژوهش فراهم خواهد ساخت و 
داده هایی که سال ها در مجموعه های اقتصادی موجود بود و منتشر نمی شد، با طبقه بندی 

جدید قابلیت بهره برداری پیدا می کند.
سخنران دیگر این مراسم، مهدی میراشرفی، رئیس گمرک ایران با بیان اینکه دنیا در حال 
انفجار اطالعات است، گفت: هیچ سازمانی وجود ندارد که مانند گمرک به صورت آنالین 
اطالعات خود را در اختیار همگان قرار دهد و به زودی، داشبورد الکترونیکی اطالعات ایجاد 
می شود که مثاًل برای تامین ۲۵ قلم کاالی اساسی چقدر ذخیره و چقدر واردات وجود دارد.
در این مراسم، سید حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه داده های 
اقتصادی قلب هر نوع تحلیلی به شمار می روند، انتشار داده ها را مشروط دانست و گفت: 
به شرط این که داده ها صحیح، دقیق و بهنگام بوده و تبدیل به اطالعات مورد نیاز فعاالن 

اقتصادی شوند. 
میرشجاعیان گفت: براساس ارزیابی انجام شده، 4 مجموعه وزارت اقتصاد به ترتیب شامل 
بورس به خاطر ذات شفافیت،  گمرک، شرکت های بیمه و سازمان خصوصی سازی، از 

مجموعه هایی بودند که بیشترین شفافیت در اطالعات را داشته اند.
  https://www.farsnews.com/news/13980215000488  

سازمان مالیاتی اطالعات زیادی منتشر 
نمی کند

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 خبرگزاری مهر-1۵ اردیبهشت ماِه 139۸

حسینمیرشجاعیان،مشاوروزیراموراقتصادیودارایی.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر اطالعات زیادی منتشر نمی شود، گفت: 
در حوزه هایی همچون سازمان مالیات، بودجه و شرکت های دولتی نیازمند دست یابی به 

اطالعات بیشتری هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرشجاعیان امروز یکشنبه 1۵ اردیبهشت 9۸ در مراسم 
رونمایی از آمار تجارت خارجی کشور، بر اساس طبقه بندی های اقتصادی با بیان اینکه 
بورس، گمرک، بیمه و خصوصی سازی، 4 حوزه ای هستند که اطالعات خوبی را منتشر 
می کنند، اظهار داشت: عالوه بر این 4 حوزه، سه حوزه دیگر داریم که در راستای اصل 

شفافیت باید اطالعات دقیقی منتشر کنند.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اولین موضوع سازمان امور مالیاتی این است 
که این سازمان، اطالعات زیادی دارد؛ اما هنوز بخش اعظمی از این اطالعات را منتشر 
مالیات  توزیع  نمونه،  عنوان  به  که  بدانیم  دقیق  باید  که  است  حالی  در  این  نمی کند؛ 
غیرمستقیم در کشور به چه صورت است و یا اینکه مالیات مشاغل به چه گونه ای اخذ 

می شود.
وی ادامه داد: منظور من نشر اطالعات محرمانه نیست؛ بلکه اطالعاتی که برای تکمیل 

و کمک به سیاست گذاری نیاز است، باید منتشر شود.
میرشجاعیان حوزه دوم را مربوط به اطالعات مالیه دولت و بودجه عنوان کرد و گفت: در 
این حوزه باید اطالعات عملکرد بودجه که در اختیار خزانه داری کل کشور است، منتشر 

شود؛ اما تاکنون این اطالعات به صورت محرمانه در اختیار این ارگان بوده است.
  http://mehrnews.com/news/4608775
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موافقت با تقاضای تحقیق و تفحص از 7
عملکرد بانک مرکزی

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 روزنامه مردم ساالری-1۶ اردیبهشت ماِه 139۸

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، تقاضای ۶ نفر از نمایندگان 
به منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در ۵ سال گذشته، بررسی و در نهایت با 117 رأی موافق، ۶9 رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع 

با آن موافقت شد.
محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عبارتند از:

  عدم نظارت صحیح بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیر مجاز که 
موجب شده نرخ های سود غیر متعارف به سپرده ها پرداخت نمایند.

  نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتالف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.

  عدم تصمیم گیری در خصوص عده  کثیری از سپرده گذاران که سپرده های آنان در مؤسسات 
بانکی بالتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسالمی شده است.

  عدم اعمال سیاست های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده ها 
از بانک ها علی الخصوص بانک های دولتی شده است.

  عدم رتبه بندی بانک ها و مؤسسات اعتباری.
  بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.

  نحوه صدور مجوز برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ ها و صرافی ها و 
نظارت بر آن ها.

  نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک های عامل از 13۸0 
تاکنون.

  و ... .
  http://newspaper.mardomsalari.ir/4867/page/1/58755  

حرکت به سمت شفافیت با دستور انتشار 
ماهیانه آراء کمیسیون های اختالف گمرکی

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 خبرگزاری تسنیم-1۶ اردیبهشت ماِه 139۸

گمرک ایران آرا صادر شده در خصوص بیش از ۲ هزار پرونده اختالفی را از حالت 
غیر شفاف خارج و آرا صادر شده را به صورت ماهیانه در اختیار سایر ذی نفعان قرار 

خواهد داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مکاتبه معاون فنی گمرک و 
سرپرست دفتر تعرفه، بایستی کلیه اعالم نظرهای صورت گرفته توسط دفتر تعرفه تصویر 
کاالی مورد نظر ذیل اعالم نظر تعرفه قرار گرفته و همزمان با ارجاع نظر دفتر تعرفه 
به گمرک، مکاتبه کننده نسخه ای از این اعالم نظر با حذف نام گمرک مربوطه به کلیه 

گمرکات اجرایی به صورت بخشنامه ابالغ شود.
در بند بعدی این مکاتبه مهم آمده است: در آرایی که نظر گمرک پذیرفته شده و بنا بر 
اعتراض صاحب کاال، پرونده به کمیسیون اختالف گمرکی یا تجدید نظر ارجاع شده است، 
بایستی نظر دفتر تعرفه، آرا کمیسیون حل اختالف و کمیسیون تجدید نظر، به صورت 

ماهیانه در اختیار عموم) صاحبان کاال و گمرکات ( قرار گیرد.
گفتنی است عالوه بر مورد فوق، ظاهراً تا کنون اقدام مؤثری در خصوص انتشار)ترجمه 
و انتشار ( آرا عمومی طبقه بندی صادره از سوی سازمان جهانی گمرک نیز انجام نشده 

است.
  https://tn.ai/2005246



ساد
ا ف

ه ب
ابل

مق
 و 

یت
فـ

فا
شـ

ه 
مـ

رنا
خب

13

اخبار برگزیده

شماره  هفتم
12 الی 18 اردیبهشت  1398

تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت   1398

7
پشت پرده  تحقیق و تفحص هاي ناکام

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان
 روزنامه اعتماد-1۶ اردیبهشت ماِه 139۸

فائزهعباسي،روزنامهنگار: »از 3۶۵ مورد تقاضاي تحقیق و تفحص از مجلس اول 
تاکنون، فقط ۲۶ مورد به نتیجه رسیده است«؛ این جمله اي است که رنجبرزاده عضو 
هیات رییسه مجلس، یک سال و نیم پیش از تریبون مجلس اعالم کرد. یعني زماني که 
هنوز خیلي از تحقیق و تفحص هاي دیگر پاي شان به صحن سبز نرسیده بود و تعدادش 
از آنچه امروز در جریان است خیلي کمتر بود. حاال هر روز تعداد تحقیق و تفحص هاي 
بي نتیجه بیشتر مي شود و این قصه پر غصه تحقیق وتفحص هایي است که در طول 10 
دوره مجلس رقم خورده است. مهرماه 9۶ در جلسه اي غیرعلني، رییس کمیسیون اصل 
90 گزارشي قرائت مي کند که در آن به صرف هزینه هاي باال براي تحقیق و تفحص ها 
و بي نتیجه بودنش اشاره مي کند. او در این گزارش مي گوید: »همه آنچه در مورد تحقیق 
و تفحص ها مد نظر داشته ایم نه تنها کارایي نداشته بلکه فقط هزینه اي بر دوش مجلس 
تحمیل کرده است. به قول نمایندگان، داوود محمدي با زبان بي زباني از نمایندگان خواسته 
تا در درخواست هاي شان براي تحقیق و تفحص تجدید نظر کنند.« همین دیروز وقتي 
تحقیق و تفحص از بانک مرکزي به تصویب رسید، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا 
در تذکري گفت: »در طول دوره هاي مختلف مجلس، تعداد تحقیق و تفحص ها افزایش 
یافته و چند برابر شده است. در مواد ۲1۲ تا ۲1۵ آمده که باید نتیجه تحقیق و تفحص 
معلوم شود، اما تا به حال 4 بار از بانک مرکزي تحقیق و تفحص به عمل آورده ایم که 
نتیجه اي نیز نداشته است.« اما سؤال اینجاست چرا تحقیق و تفحص هاي مجلس راه به 

جایي نمي برد؟
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/124260  

سه میلیارد یورو در اختیار دو خانواده 
مشهور

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 روزنامه شرق-17 اردیبهشت ماِه 139۸

محمدمساعد،روزنامهنگار:بانک مرکزي روز گذشته فهرست تازه اي از دریافت کنندگان 
ارز دولتي و نیمایي در یک سال گذشته را منتشر کرد. اگرچه فهرست هاي اعالمي بانک 
مرکزي انسجام و ترتیب مناسبي ندارند و هیچ گونه جمع بندي خاصي از پرداخت هاي مختلف 
به شرکت هاي گوناگون در آن ها انجام نشده، اما حاوي اطالعات جالبي از دریافت کنندگان 
ارزهاي دولتي و نیمایي از سوی شرکت هاي تولیدکننده و واردکننده است. برعکس فهرست 
دریافت کنندگان ارز دولتي بر پایه دالر چهار هزار و۲00 توماني که بانک مرکزي براي همه 
ارزهاي غیر یورو، معادل یورویي ارز پرداختي را نیز محاسبه و اعالم کرده است، در فهرست 
دریافت کنندگان ارز نیمایي، خبري از معادل یورویي ارزهاي دریافتي نیست. از سوي دیگر، 
در بخش مربوط به نام شرکت هاي دریافت کننده ارز در جداول اعالمي بانک مرکزي، در 
بسیاري از موارد شاهد حذف و اضافه قسمتي از نام شرکت ها هستیم که جمع بندي میزان 
ارز دریافتي از سوی این شرکت ها را کمي مشکل مي کند. بااین حال در شماره امروز، دو 
و اشخاص حقیقي  توماني(  ارز دولتي)دالر چهار هزار و۲00  دریافت کنندگان  فهرست 
دریافت کننده ارز نیمایي را بررسي کرده ایم که نشان مي دهد در یک سال گذشته، بیش از 
10 هزار شخصیت حقیقي و حقوقي در مجموع مبلغي بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو ارز معادل 
دالر چهار هزار و۲00 توماني از بانک مرکزي دریافت کرده اند که از این مقدار، بیش از 
۶.۸ میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست 10 هزارتایي قرار گرفته است؛ 
۲۵ شرکتي که شامل چند شرکت واردات نهاده هاي دامي، صنایع غذایي و خودروسازي 
مي شود. همچنین در بین شرکت هاي دریافت کننده ارز، 3 میلیارد یورو به شرکت هاي دو 
خانواده مشهور تعلق گرفته است. با جمع بندي فهرست هاي منتشر شده توسط بانک مرکزي 
مشخص مي شود در صدر فهرست اشخاص حقیقي دریافت کننده ارز نیمایي، شخصي با 
نام علیرضا نوربخش قرار دارد که بیش از 14میلیون و ۵3۸ هزار یورو ارز نیمایي دریافت 
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7
کرده است. حسین بهشتي، دومین نام در فهرست بزرگ ترین دریافت کنندگان ارز نیمایي 
براي واردات در میان اشخاص حقیقي واردکننده موز و صادرکننده سیب است که به گفته 

خود، 40 درصد صادرات سیب کشور را انجام مي دهد.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220343  

چرا مفسدان اقتصادی به راه شان کماکان ادامه 
می دهند؛ ضعف دولت یا ناکارآمدی مجلس در 

نظارت؟
شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 خبرگزاری تسنیم-17 اردیبهشت ماِه 139۸

دولت کارآمد و اثر بخش، زمانی به ایده آل های یک ملت نزدیک می شود که قدمی راسخ 
در رفع مانع بزرگ چرخه توسعه و اقتصاد یعنی فساد بردارد و این تنها زمانی محقق می شود 

که در بستر مکانیسم پاسخگویی و شفافیت بدون رودربایستی صورت گیرد.
شفافیت و از همه مهم تر، پاسخگویی سیاسی از شاخص های توسعه سیاسی در مقابله 
مؤثر با فساد به شمار می آید. هر مکانیسمی که پاسخگویی را مانند مجازات افراد فاسد و 
کاهش مشکالت اطالع رسانی مربوط به فعالیت دولتی را افزایش دهد، می تواند به کاهش 

فساد به ویژه فساد سیاسی منجر شود.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 
تسنیم در اصفهان با اشاره طرح های مجلس درباره مبارزه با فساد مالی و اداری، معتقد 
است که مبارزه با فساد باید مبارزه با فساد ساختاری و سیستماتیک باشد و در گام اول 

باید ساختارها را اصالح کرد.
وی ادامه می دهد: در درجه نخست، اصالح نظام بانکی قرار دارد و در درجه دوم، اصالح 
نظام اداری مطرح است که طرح اصالح نظام اداری با مدیریت جامع شهری و روستایی به 
مجلس ارائه شده است. مرحله سوم نیز اصالح بودجه نویسی است که طرح های اصالحی 

آن ها نیز به مجلس ارائه شده تا اصالح پایه ای مبارزه با فساد کاربردی تر صورت گیرد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه الکترونیکی کردن دولت 
خیلی می تواند در بحث شفافیت کمک کننده باشد، گفت: درواقع دولت الکترونیکی ابزاری 
است برای شفافیت و با مکانیزم شفافیت از جمله الکترونیکی کردن می توان گام بزرگی 
را در مقابله با فساد برداشت؛ رهبر انقالب نیز حکم حکومتی به تمام دستگاه ها دادند که 

تمام مسائل به جز مسائل امنیتی و نظامی باید برای مردم شفاف شود.
  https://tn.ai/2003262

خواهان شفافیت مالی وکال هستیم/حق 
الوکاله یک رابطه خصوصی است

شفافیت در حوزه قضایی
 خبرگزاری مهر-1۸ اردیبهشت ماِه 139۸

مرتضیشهبازینیا،رئیساتحادیهسراسریکانونهایوکال.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکال با بیان اینکه حق الوکاله یک رابطه خصوصی 

است، گفت: گاها حق الوکاله ها هزینه آژانس وکال هم نمی شود.
با  خبرنگاران  با  خود  خبری  نشست  در  شهبازی نیا  مرتضی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
گرامیداشت یاد و خاطره بهمن کشاورز )رییس سابق اسکودا( گفت: جایزه اخالق حرفه ای 
در همایش کانون که اخیراً در یزد برگزار شد، به نام استاد کشاورز اختصاص یافت. از این 
به بعد هر ساله به یک وکیل برتر با محوریت رعایت اخالق حرفه ای، این جایزه اختصاص 

می یابد.
شهبازی نیا در خصوص طرح اصالح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه 
ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیات های کانون وکال و الزامی شدن وکالت، سامان 
دادن به مؤسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. 

بیمه وکال هم در این رابطه قید شده است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکال در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
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سخنگوی قوه قضاییه خواهان شفافیت مالی وکال شده و اعالم کرده که وکال هم مانند 
پزشکان در دفاتر خود دستگاه کارتخوان بگذارند، موضوع شفافیت مالی وکال تا چه اندازه 
قابلیت اجرا دارد؟ گفت: شفافیت مالی باید وجود داشته باشد و همه جا نیاز به رعایت شدن 
دارد. به همین منظور در رابطه با همه و از جمله وکال باید اجرا شود اما اینکه سازوکار 
شفافیت چطور باشد، نیاز به مطالعه دارد. وکال باید حقوقی را به کانون بپردازند، بنابراین 

شفافیت مالی مهم است و ما با اساس آن موافق هستیم.
  http://mehrnews.com/news/4612111

دسترسی مرکز آمار به داده های مالیاتی 
امکان پذیر شد

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری ایلنا-1۸ اردیبهشت ماِه 139۸

به گزارش ایلنا،  جلسه اصلی این هفته کمیسیون اقتصاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای 

بررسی دسترسی مرکز آمار به داده های مالیاتی برگزار شد.
در این جلسه، دسترسی مرکز آمار ایران به اطالعات آماری موجود در پایگاه های اطالعاتی 

موضوع ماده )1۶9( مکرر قانون مالیات های مستقیم، بررسی و تصمیم گیری شد.
طبق فراز نخست ماده )1۶9( مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، به منظور 
شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات 
هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و 
اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی 
کشور ایجاد می شود و به استناد تبصره )4( ماده یادشده، دستگاه های اجرایی که مطابق 
قانون نیاز به این اطالعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، 

از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

بر اساس ماده )9( قانون مرکز آمار ایران، وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به 
دولت و شرکت های دولتی با انجام آمارگیری های جاری مکلف هستند هر نوع اطالعات 

آماری که مورد احتیاج باشد را در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
همچنین مطابق بخشنامه شماره ۵41۵4/1۶۸۶14 مورخ ۲7 اسفند 139۶ معاون اول 
رئیس جمهور نیز کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای 
انقالب اسالمی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف اند هر نوع ریزداده و اطالعات آماری 
مورد نیاز را بدون مطالبه ما به ازا و در سریع ترین زمان ممکن در اختیار مرکز آمار ایران 

قرار دهند.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-760967
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7

آزادسازی داده های فضایی در راستای 
پیاده سازی دولت الکترونیک

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک
 خبرگزاری مهر-1۲ اردیبهشت ماِه 139۸

مرتضیبراری،رئیسسازمانفضاییایران.
رئیس سازمان فضایی ایران، راهبرد آزادسازی داده های فضایی و ارائه خدمات فضاپایه به 
بخش خصوصی و کسب وکارهای نوپا را برنامه ریزی در جهت پیاده سازی دولت الکترونیک 

عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: اقدامات سازمان فضایی ایران 
در زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی دولت الکترونیک، توسط تیم ارزیابی 

جایزه دولت الکترونیک ارزیابی شد.
وی ادامه داد: با توجه به راهبرد آزادسازی داده های فضایی و ارائه خدمات فضاپایه به 
بخش خصوصی و به ویژه کسب وکارهای نوپا در سازمان فضایی، فناوری اطالعات به 
عنوان یک بستر و زیرساخت مهم و اساسی باعث تحقق و تسریع در رسیدن به این 

هدف می شود.
رئیس سازمان فضایی ایران تأکید کرد: تحقق اهداف سازمان فضایی به ویژه در زمینه 
ارائه داده و اطالعات به کاربران حوزه های مختلف، در واقع همان تحقق اهداف دولت 

الکترونیک محسوب می شود و با تکمیل برنامه های در دست اجرای این سازمان، مانند 
راه اندازی مرکز داده و پلتفرم دسترسی به داده و خدمات، استقرار دولت الکترونیک نیز 

محقق می شود.
براری گفت: از طرف دیگر، اقدام سازمان فضایی ایران برای شرکت در جایزه های 
مختلف مثل جایزه کیفیت و جایزه دولت الکترونیک، نشان دهنده باز بودن فضای 
کاری و شفافیت در عملکرد است و هدف اصلی، شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل 
بهبود در زمینه الکترونیکی کردن خدمات و عمل به تکالیف قانونی در این زمینه 

خواهد بود.
  http://mehrnews.com/news/4606376  

 

الویری: بودجه شورای عالی استان ها 
شفاف تر شد

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بروکراتیک
 خبرگزاری مهر-1۲ اردیبهشت ماِه 139۸

مرتضیالویری:رئیسشورایعالیاستانها.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری امروز صبح در هجدهمین اجالس عمومی 

فصلدوم:

سایراخبارهفته
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7
شورای عالی استان ها افزود: زمان بندی در تصویب بودجه و دقت در ردیف های آن در سال 
9۸ از ویژگی های شورای پنجم است و شورای پنجم نسبت به دوره های گذشته دارای 

ویژگی و خصوصیات متفاوتی است.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: یکی از ویژگی های شورای پنجم )استان ها( که باعث 

ارتقا کیفیت و عملکرد این شورا شد، بحث زمان بندی است.
الویری افزود: در بحث زمان بندی شاهد بودیم که سال گذشته شورای عالی استان ها بودجه 
را آخر خرداد به تصویب رساند و امروز)1۲ اردیبهشت(، شورای عالی استان ها موضوع بودجه 
را به سرانجام رساند که می توان گفت در این مورد، یک ماه و نیم زودتر نسبت به سال 

گذشته این موضوع به سرانجام رسید.
رئیس شورای عالی استان ها در این خصوص تصریح کرد: گزارش های خوبی در رابطه با 
ردیف های بودجه تهیه شده است. در این گزارش ها تمام زوایای پنهان بودجه کاوش شده 
است و تصویری شفاف تر از سال 97 در خصوص بودجه در اختیار اعضای شورا و مردم 
شریف ایران و اصحاب رسانه قرار گرفته است که می توانند در صورت نیاز به بررسی آن 

بپردازند.
الویری افزود: در بحث تصویب ردیف های بودجه و در جلسه مفصل کمیسیون تلفیق که 
از ۲0 نفر اعضای شورای عالی استان ها و دیگر افراد تشکیل شده بود، اقدامات خوبی 
صورت گرفت و امروز ماحصل آن در جداول تنظیم شده در اختیار همکاران و کارشناسان 

قرار گرفته است.
  http://mehrnews.com/news/4606370

بانک مرکزی اعالم کرد: ابالغ آیین نامه 
پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 اقتصادآنالین-1۲ اردیبهشت ماِه 139۸

بانک مرکزی »آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی« را ابالغ کرد و 
مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه های ارسال شده است.

به گزارش اقتصادآنالین، این آیین نامه دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب 
سامانه های اطالعاتی کنونی و سایر سامانه های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با 

هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، »ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی« بر 
اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری)مد ظله  العالی(، سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوطه، برای پیشگیری 
از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای 
اعتبارسنجی و نظام مند کردن مراحل اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات برای اشخاص 
متقاضی، با مشارکت نهادها و دستگاه های مختلف اجرایی، اقدام به تصویب »آیین نامه 
و  نهادها  به  اجرا  برای  مراتب  ابالغ  و  بانکی«  غیرجاری  مطالبات  انباشت  از  پیشگیری 
دستگاه های مربوطه کرده است. آیین نامه یادشده دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در 
قالب سامانه های اطالعاتی کنونی و سایر سامانه های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی 
با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و در مفاد آن، وظایف 
و تکالیف مشخصی در زمینه های مختلف برای نهادها، دستگاه ها و بخش های مختلف از 
جمله نظام بانکی کشور مقررشده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی 
کشور، فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیالت، ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از 

طریق عملیاتی شدن کامل سامانه های موضوع آیین نامه، تسهیل شود.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1kD9 
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رییس اتاق بازرگانی ایران: شفافیت در 7
این کشور جریمه دارد

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 خبرگزاری ایلنا-1۲ اردیبهشت ماِه 139۸

غالمحسینشافعی،رییساتاقبازرگانیایران.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غالمحسین شافعی در نشست فعاالن صنعت پسته 
ایران که صبح امروز در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: فعاالن اقتصادی همواره 
میهن پرستی خود را نشان داده اند و هیچ کس به اندازه آن ها در سالیان گذشته پایداری 
نکرده و عالقه مندی اش را به کشورش ثابت نکرده است؛ اما تا زمانی که سودآوری کارهای 
واسطه گری و داللی، چندین برابر تولید باشد و از مالیات هم معاف باشند، این ذهنیت در 
تولیدکنندگان هست که شفافیت و سالم زندگی کردن در این کشور جریمه دارد و در این 

وضعیت، چطور می توان گفت تولید رونق می یابد.
وی افزود: بعد از ماجرای برجام و به وجودآمدن مشکالت جدید برای کشور، متأسفانه 
تصمیم گیران ما قبل از اینکه تحریم ها اثرگذار شود، برای اقتصاد کشور مشکالت زیادی 

بوجود آوردند که جبران این خسارت ها کار بسیار دشواری است.
شافعی ادامه داد: در آن زمان، فعاالن اقتصادی احساس خوبی نداشتند و در صدد 
مقابله با این مشکالت برآمدند و همزمان از جبهه خودی نیز ضربه خوردند و کار بر 

آنان سخت شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با گرفتن برخی تصمیمات تجربه های تلخ گذشته 
یادآوری شد، افزود: در زمان ریاست جمهوری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و بوجود آمدن 
برخی مشکالت اقتصادی برای کشور ، صادرکننده های حرفه ای از عرصه کنار رفتند و 

غیرحرفه ای ها جایگزین آنان شدند و به مراتب مشکالت بیشتری اضافه شد.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-758085 

شورای عالی اصالحات زیر تیغ شفافیت
شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

 خبرآنالین-1۲ اردیبهشت ماِه 139۸

سعیدنورمحمدی،عضوشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: قرار شده دو شیوه نامه درخصوص 
ارزیابی عملکرد منتخبین شوراها و مجلس و همچنین در جهت شفاف کردن عملکرد 

شورای عالی تدوین شود.
سعید نورمحمدی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با اعالم جزئیات جلسه 
ارزیابی شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان  عصر چهارشنبه ی کارگروه پایش و 
اظهار داشت: این کارگروه به ریاست محمود صادقی برگزار شد و پایش و ارزیابی شورای 
سیاست گذاری به عهده این مجموعه است و همچنین سازوکار شفاف کردن عمل کردن 

شورای عالی توسط این کارگروه تعیین می شود. 
وی افزود: دور قبل از انتخابات و بعد از تعیین لیست، ابهاماتی وجود داشت که اکنون 
پیشنهاد این است که شیوه نامه ای بنویسیم تا عملکرد شورای عالی کاماًل شفاف باشد و 

به افکار عمومی پاسخگو باشیم. 
نورمحمدی همچنین افزود: قرار شد شیوه نامه ای هم درخصوص ارزیابی عملکرد منتخبین 
شوراها و مجلس شورای اسالمی نوشته شود و همچنین مقرر شد تا در جهت شفاف کردن 
عملکرد شورای عالی، شیوه نامه ای تدوین و برای نهایی شدن به شورای عالی ارسال شود. 
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اعضای این کارگروه خاطرنشان کرد: آقایان محمود 
صادقی،  احمد شریف،  تقواییان، عابدی،  محمد کبیری و خانم زرآبادی اعضای این کارگروه 

هستند.
  http://khabaronline.ir/news/1255737   
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7 ابهام در قوانین، باعث گسترش فساد و 
سخت شدن نظارت می شود

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک
 خبرگزاری ایرنا-1۲ اردیبهشت ماِه 139۸

ولیرستمی،مشاورمعاونحقوقیرئیسجمهور.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از ستاد خبری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
نشست »نقش تنقیح قوانین و مقررات در مقابله با فساد و ارتقای سالمت اداری« عصر 
چهارشنبه )11 اردیبهشت ماه( توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در سالن شهید 

مطهری نمایشگاه کتاب برگزار شد.
دکتر ولی رستمی سخنران این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت مبارزه با فساد اداری گفت: 
سازمان ملل متحد، کنوانسیونی در حوزه   مبارزه با فساد اداری دارد که جمهوری اسالمی 

نیز به آن ملحق شده است.
وی با اشاره به اینکه ما در ایران چند قانون در این زمینه داریم که آخرین آن مصوب 
سال 93 مجمع است، اضافه کرد: در بحث عوامل فساد می  توان به عوامل سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و حقوقی پرداخت که در نشست امروز، جنبه  حقوقی آن مدنظر 

است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: سادگی و شفافیت قانون باعث تمکین بیشتر و 
راحت تر شهروندان خواهد شد و بدیهی است پیچیدگی و ابهام در قوانین، باعث گسترش 

فساد شده و کار نظارت را هم سخت تر می  کند.
  http://www.irna.ir/fa/News/83300215

نماینده ای که میلیاردی برای ورود به مجلس 
هزینه می کند چه منافعی از نمایندگی می برد؟

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان
 خبرآنالین-13 اردیبهشت ماِه 139۸

 

حسینمیرمحدصادقی،معاونقوانینمجلس.
معاون قوانین مجلس درباره ماده مربوط به شفافیت مالی کاندیداهای انتخاباتی در اصالح 
قانون انتخابات، گفت: در رابطه با شفافیت دریافت یا پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی 
برای تامین منابع مالی نامزدها در ماده ۶۵ مکرر 7 قانون اصالحی گام های خوبی برداشته 
شده است. این ماده به طور کامل نظارت بر منابع مالی نمایندگان و نامزدها را پیش بینی 

و برای هزینه های مالی نیز سقفی تعیین کرده است.
به گزارش خبرآنالین، حسین میرمحمد صادقی گفت: به نظر می رسد قانون اصالحی 
پیشرفت قابل مالحظه ای نسبت به گذشته دارد و البته شفافیت مالی کاندیداها به یک 
مطالبه عمومی تبدیل شده است. یعنی همیشه این سؤال مطرح بوده نماینده ای که به 
شکل میلیاردی برای ورود به مجلس هزینه می کند، به واقع چه منافعی از نمایندگی 
می برد که به خاطر آن حاضر می شود چنین هزینه های مالی گزافی را متحمل شود. 
موضوع شفافیت مالی در رابطه با انتخابات شوراها و سایر انتخابات هم مطرح است. 
بنابراین در بحث شفافیت مالی، این قانون گامی مثبت و پیشرفتی قابل مالحظه در 

اصالح روند موجود است.
  http://khabaronline.ir/news/1255449 
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دولت الکترونیک؛ مطالبه عمومي 7
دربرابر رانت خواري

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک
 روزنامه آرمان-14 اردیبهشت ماِه 139۸

الهامصمدزاده:چند سالی است که شاهد زمزمه های مبنی بر تحقق دولت الکترونیک 
هستیم تا جایی که بسیاری از ادارات نیز اقداماتی در راستای تحقق آن انجام داده اند. این در 
حالی است که متأسفانه تا به امروز هنوز این مهم به طور کامل محقق نشده است که این خود 
جای بسی تأمل دارد؛ چرا که انتظار می رود با اجرای دولت الکترونیک، بسیاری از مشکالت 
موجود مانند بوروکراسی اداری پیچیده، رانت و مواردی از این دست به راحتی از بین برود.

گفتنی است بسیاری از منتقدان اجرای طرح دولت الکترونیک بر این باور هستند که با 
تحقق آن، دولت باید هزینه های گزافی را برای تهیه زیرساخت های الزم پرداخت کند که 
آن هم در شرایط موجود به یقین امکان پذیر نیست؛ اما این در حالی است که تحقق دولت 
الکترونیک نیاز به هزینه های چندانی ندارد. همچنین در سایه اجرای آن، می توان شاهد 

بسیاری از برکات و مزایای آن نیز بود.
ایجادشفافیت

پر واضح است که یکی از مهم ترین دستاوردهای اجرای دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت 
است. اتفاقی که می تواند برکات زیادی را با خود همراه کند، به گونه ای که بسیاری از 
کارشناسان بر این باور هستند که با تحقق دولت الکترونیک تا حد زیادی می توان مانع از 
بروز فساد و رانت در دستگاه های دولتی شد. یکی دیگر از مزایای تحقق دولت الکترونیک 
را می توان ایجاد اعتماد در میان مردم دانست، چراکه تحقیقات نشان می دهد در کشورهایی 
که دولت الکترونیک به صورت کامل تحقق یافته، مردم اعتماد بیشتری به دستگاه های 
دولتی و همچنین سایر افراد دارند. از این رو شاید بتوان انتظار داشت که در سایه اجرای 
این مهم، کاهش اعتماد در میان مردم تا حد زیادی مرتفع شود؛ هرچند در این مجال باید 

یادآور شد که افزایش اعتماد اجتماعی مستلزم موارد دیگری نیز است.
  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/89410

وزیر بهداشت: شفافیت در سازمان غذا و 
دارو دنبال می شود

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت
 خبرگزاری فارس-14 اردیبهشت ماِه 139۸

سعیدنمکی،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی.
به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس، سعید نمکی وزیر بهداشت اظهار داشت: در 
سازمان غذا و دارو چند نکته مورد توجه من و همکارانم بود؛ اول اینکه واردات داروهایی 
که تولید مشابه داخل دارند، ممنوع شود و تاکنون 90 قلم از داروهایی که تولید مشابه 
داخل دارند، ممنوع شده است. وزیر بهداشت افزود: دوم اینکه به شعار سال بها بدهیم و 
کار تولید برای داروهای تولید داخل را تسهیل کنیم. شفافیت در تصمیمات سازمان غذا و 
دارو در حال دنبال شدن است و مسائلی مانند سیستم توزیع، عرضه دارو و قیمت گذاری در 
نشستی که در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. امیدواریم 

امسال شاهد ایجاد شفافیت در نظام دارویی باشیم.
اجازهرانتتولیدرانخواهیمداد

نمکی با بیان اینکه کیفیت داروهای تولید داخل مناسب هستند، گفت: مباحث اقتصادی 
و فرهنگی در زمینه مصرف داروها دخیل هستند. شرکت های واردکننده که با مارژین و 
سود خاصی آن را وارد می کنند، می توانند تأثیرگذار باشند. ما به دنبال تقویت استانداردهایی 
هستیم که داروهای تولید داخل مشکلی نداشته باشند که باعث بی اعتمادی شوند. زمانی 
اعالم کردیم اجازه واردات نمی دهیم، اجازه رانت تولید را نیز نخواهیم داد و سالمت مردم 
برای ما در اولویت است. وزیر بهداشت ادامه داد: اگر پزشکی سعی می کند بیماران را به 
مصرف داروهای خارجی ترغیب کند، توسط همکاران ما توجیه خواهد شد و اگر پشت این 
ویترین اتفاق اقتصادی افتاده باشد، قطعاً با این موضوع برخورد خواهیم کرد. با همکاران مان 
در سازمان نظام پزشکی به دنبال هدایت نظام نسخه نویسی به سمتی معقول و همراستا 

با منافع ملی هستیم.
  https://www.farsnews.com/news/13980214000689
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7 »اعاده اموال نامشروع مسئوالن« چیست 
و چه اهدافي را دنبال مي کنند؟

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان
 روزنامه اعتماد-14 اردیبهشت ماِه 139۸

مورخ  یکشنبه  جلسه  در  اسالمي  شوراي  مجلس  نمایندگان  رستمي: محمدحسین
1397/1۲/11، کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن را در اجراي اصل 49 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران، تصویب کردند. به موجب این طرح، اموال و دارایي بسیاري 
از مسئوالن و مقامات کشوري و لشکري و نیز همسر و فرزندان آن ها مورد رسیدگي قضایي 
و حسابرسي قرار مي گیرد تا چنانچه اموال و دارایي آن ها از راه مجرمانه یا غیرقانوني کسب 

شده باشد، پس از رسیدگي مالي و قضایي به بیت المال مسترد و اعاده شود.
سابقهموضوع

قبل از انقالب اسالمي و در سال 1337 نیز قانون مشابهي به تصویب نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمي رسید که به قانون »از کجا آورده اي« مشهور شد. به موجب آن قانون، 
کارمندان لشکري و کشوري، شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظف بودند صورت دارایي 
خود و همسر و فرزندان خود را به مراجعي که در تصویب نامه دولت مشخص مي شود، 

اعالم و رسید دریافت کنند.
در سال 1394 نیز مجلس شوراي اسالمي به منظور افزایش اعتماد عمومي مردم به 
مسئوالن و کارگزاران کشور، قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
جمهوري اسالمي ایران را تصویب کرد تا بر اساس آن، مدیران و کارگزاران دستگاه هاي 
بر اساس  را  دارایي و درآمد هاي خود  اموال  بدو خدمت، فهرست  دولتي و عمومي در 
آیین نامه اي که به تأیید رییس قوه قضاییه مي رسد، اعالم کنند تا پس از رسیدگي در 
انتهاي خدمت مشخص شود که از راه هاي غیرقانوني به دست نیامده باشد. بنابراین طرح 

جدید مجلس سابقه و زمینه قبلي دارد.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/124112

رسیدگی به اموال مسئوالن به مطالبه 
افکار عمومی تبدیل شده است

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک
 باشگاه خبرنگاران جوان-14 اردیبهشت ماِه 139۸

 

محسنپیرهادی،دبیرکلجمعیتپیشرفتوعدالت.
محسن پیرهادی، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت در گفت وگو با خبرنگار احزاب و 
تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به »تأکید رییس جدید قوه 
قضاییه بر اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئوالن«، گفت: البته هنوز این قانون به طور 
کامل تصویب نشده و باید منتظر ماند تا به طور کامل تصویب و نهایی شود. اما در هرحال 
این قانون موجب شفافیت شده است و شفافیت از رانت، فساد و آسیب های دیگری نظیر 
ابهام جلوگیری می کند. وی با بیان اینکه ابهام در اجرای قانون، آسیب های زیادی به همراه 
دارد، خاطرنشان کرد: در بعضی مواقع ممکن است فسادی هم درباره برخی مسئولین به 
طور واقع رخ نداده باشد و این تنها در اذهان عمومی مطرح شده باشد اما ابهام و شکی که 
از ناحیه دشمن و رقبا در دل مردم ایجاد می شود، آسیب زا خواهد بود. در نتیجه شفافیت به 

حل این مسئله کمک می کند و در  پیشگیری از فساد این قانون مؤثر خواهد بود.
پیرهادی افزود: هر قانونی منجر به افزایش دسترسی به اطالعات آزاد و ایجاد شفافیت 
شود، مفید است. بنابراین نمایندگان مجلس،  اعضای مجمع تشخیص و شورای نگهبان باید 
کمک کنند تا این گونه قوانین زودتر تصویب و اجرایی شود،  چرا که ما سال هاست می شنویم 
این قانون قرار است تصویب شود اما کماکان اجرایی نشده و معلوم نیست چه دستی در کار 
است که مانع از رسیدگی به اموال می شود. دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت  بیان کرد: 
به نظر من حتی منابعی که در حوزه های انتخاباتی هزینه می شود هم باید به طور شفاف 
اعالم شود و همچنین افراد قانون گذار و کسانی که مجری قانون هستند نیز باید پیگیر 
شوند تا اجرای این قوانین، زمان کمتری برده و سریع تر به تصویب برسد. علی الخصوص 

اکنون که این موضوع به مطالبه افکار عمومی نیز تبدیل شده است.
  https://www.yjc.ir/fa/news/6917793 
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7
شفافیت عالج بي اعتمادي

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی
 روزنامه اعتماد-14 اردیبهشت ماِه 139۸

 

فاطمهسعیدي:چند روز پیش خبر افزایش قیمت بنزین که رسماً از زبان هیچ  مسئولي 
مطرح نشده بود، باعث شد تا صف هاي طوالني مقابل پمپ بنزین ها شکل بگیرد و از 
این بابت، خیابان ها و پمپ هاي بنزین با ترافیکي بي سابقه روبه رو شدند. نکته قابل توجه 
این ماجرا زماني است که مسئوالن اجرایي و نمایندگان مجلس به سرعت واکنش نشان 
مي دهند و حتي وزیر نفت به طور رسمي خبر افزایش قیمت سوخت و سهمیه اي شدن 
آن را تکذیب مي کند. اما این تکذیبیه ها چندان از تعداد ماشین هاي در صف مانده براي 
پرکردن باک هاي بنزین کم نکرد. در تحلیل این اتفاق تنها مي توان به یک نکته اشاره 
کرد و آن اینکه درمیان مردم، یک بي اعتمادي وجود دارد و این بي اعتمادي امري نیست 
زیادي  داده است. سال هاي  بلکه در طول سال ها رخ  باشد  افتاده  اتفاق  که یک روزه 
است که هر روز شکاف میان مردم و مسئوالن به دلیل برخي رفتارها بیشتر شده است 
و متأسفانه بسیاري از دستگاه ها، بي توجه به هشدارها درباره ایجاد شکاف میان دولت و 
ملت، سیاست گذاري کرده و سیاست هایي را اتخاذ کرده اند که نتیجه آن امروز خود را 
نشان مي دهد. اینکه امروز ما مي بینیم مردم به هشدارهاي مسئوالن توجهي نمي کنند، 
به دلیل همین رفتارهاي ضد و نقیض است. نکته اي که بیش از هر زمان دیگري باید به 
آن توجه داشته باشیم، بیشتر شدن این شکاف است. پرواضح است که اگر به این شکاف 
اعتنایي نشود، قطعاً این موضوع مي تواند مشکل ساز شود. حال سؤال اینجاست براي رفع 
این اختالف و کم کردن این فاصله باید چه کار کرد؟ به نظر مي رسد یکي از راه هاي 
برون رفت از این وضعیت بي اعتمادي مي تواند گام برداشتن به سمت وحدت  و یکپارچگي 
باشد. این که ما دائم بر ضرورت یکپارچگي و انسجام ملي تأکید مي کنیم دلیلش، ترمیم 

چنین شکاف هاي اجتماعي است.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/124100 

شفافیت، قاتل غبار شایعه
شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

 روزنامه شهروند-14 اردیبهشت ماِه 139۸

محمدامینزارعی:کیست که این روزها از ضرورت شفاف سازی آگاه نباشد؛ روزهایی 
که فضای مجازی در کنار مزایای فراوانش ابزاری شده در دست شایعه پراکنانی که تمام 
هّم و غمشان شده دست وپاکردن مخاطب )فالوور( و به تنها مسئله ای که فکر نمی کنند، 

رعایت اصل صحت و درستی خبر است.
عجیب نیست که اولین مکالمه این روزهای ایرانیان بوی بنزین می دهد. هرجمع کوچک 
و بزرگی، کم وبیش بخشی از وقتشان را برای ابرازنظرات، ناراحتی ها و شاید رضایتشان 
در مورد ساماندهی روش مصرف بنزین صرف می کنند و این نشان از اهمیت موضوع 
برای مردم است. راستش باید حق بدهیم به مردم که نگران تغییر قیمت کاالیی باشند که 
هرچند عدد تغییرش کوچک باشد، برای فرصت طلبان دلیل و برهانی بزرگ است برای 
افزایش قیمت ها. حق بدهیم به مسئوالن که معتقدند این بازار بی سروساماِن سوخت را 
باید روزی سروسامان داد. بخواهیم یا نخواهیم، کارتی شدن یا سهمیه بندِی سوخت اتفاق 
خواهد افتاد و همچنین در شبی بازهم صف های طوالنی را خواهیم دید، بنزین ارزان تری 
که برخی به دنبال آن هستند که حتی شده به اندازه یک باک از بقیه جلوتر باشند. اما 
نکته اصلی، برنامه ریزی و پیش بینی تبعات این تصمیم است، هم در اطالع رسانی و هم 
در اجرا. همه معترفیم که مقصر ماجرای چهارشنبه گذشته و صف های کیلومتری در مقابل 
پمپ بنزین ها، رسانه هایی بودند که دانسته و ندانسته التهاب جامعه را افزودند و چه کسی 
می تواند ماشین حساب به دست بگیرد و مصرف بنزین در این صف ها را حساب کند و 

خسران یک شایعه را ببیند.
  http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/160517
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7 سامانه مصوبات شورای اسالمی شهر 
کرج راه اندازی شد

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر-1۵ اردیبهشت ماِه 139۸

عباسزارع،رئیسشورایاسالمیشهرکرج.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع در آئین رونمایی از سامانه جامع مصوبات، تذکرات 
و طرح های شورا، اظهار کرد: تحقق مدیریت شهر شیشه ای یکی از اهداف دوره کنونی 
شورای اسالمی شهر است که با رونمایی از سامانه مصوبات باید گفت یک گام مهم برای 

تحقق این هدف برداشته ایم.
وی اضافه کرد: برای نخستین بار در راستای شفاف سازی اطالع رسانی، مدیریت شهر 
شیشه ای و برای ایجاد بانک اطالعاتی یکپارچه از مصوبات شورا، تسریع در ارجاع و 
اقدام مصوبات و پیگیری هوشمندانه لینک سامانه مصوبات شورای اسالمی شهر کرج با 
همکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری کرج به صورت آنالین بر روی 

سایت شورای اسالمی شهر قرار گرفت.
رئیس شورای شهر کرج گفت: اعضا و کمیسیون ها می توانند برای انجام وظایف نظارتی 
خود به سهولت به مصوبات بر اساس موضوع دسترسی پیدا کنند و همچنین مردم به صورت 

شبانه روزی می توانند نسبت به رؤیت مصوبات شورا دسترسی داشته باشند.
زارع در ادامه از بارگذاری دستور کارها، مصوبات، دستور جلسات، تذکرات و نطق های پیش 
از دستور در سامانه مذکور خبر و ادامه داد: شورای اسالمی شهر کرج از ابتدا، شفاف سازی 
و شفافیت را در دستور کار خود قرار داده بود که در این زمینه طی ۲1 ماه گذشته، تنها دو 

جلسه غیرعلنی برگزار شد و مصوبات آن ها نیز غیرمالی بود.
  http://mehrnews.com/news/4609273 

رمزگشایي تازه از واردات غیرقانوني 
خودرو

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک
 روزنامه شرق-1۵ اردیبهشت ماِه 139۸

 

سال گذشته، به یک باره و با توقف ثبت سفارش خودرو، بازار خودروهاي وارداتي دچار 
مشکل شد. بیش از یک و نیم سال است که خودروهاي وارداتي در گمرک خاک مي خورند. 
مسئوالن وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره توقف ترخیص خودروهاي وارداتي 
اعالم کرده  بودند که سایت ثبت سفارش خودرو هک شده است و بخشي از خودروهاي 
موجود در گمرک، با هک سایت ثبت سفارش بدون طي مراحل قانوني به گمرگ راه 
یافته اند اما دیروز مهدي دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در نشستي خبري اعالم 
از مهلت  در خارج  پرداخت رشوه، موفق شده اند  با  و گروهي  نبوده  کار  در  کرد هکي 

تعیین شده، اقدام به ثبت سفارش خودرو کنند. 
مهدي دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در نشستي خبري که دیروز در محل هتل 
پارسیان انقالب برگزار شد، در پاسخ به سؤال »شرق« درباره تعداد خودروهایي که با هک 
سایت ثبت سفارش خارج از موعد قانوني تعیین شده ثبت سفارش شده اند، بیان کرد: کاش 
رئیس قوه قضائیه دستور دهد که بازپرس بررسي کند آیا سایت اصال هک شده است؟ 

تدبیر غلط ما منجر به این مي  شود که مردم به بي راهه بروند.
او ادامه داد: عده اي از واردکنندگان که بنیه هاي ضعیف تر و سرمایه کمتري داشتند، دست 
به اقداماتي زدند که شاید برخالف قانون بوده است. به اعتقاد دادفر، گروهي از واردکنندگان 
با پرداخت رشوه، در خارج از موعد مقرر اقدام به ثبت سفارش خودرو کرده اند و سایت 

وزارت صمت هک نشده است.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220163 
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حرکت به سوی دولت الکترونیک، یکی 7
از راه های افزایش شفافیت است

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک
 خبرگزاری ایسنا-1۵ اردیبهشت ماِه 139۸

کیومرثاشتریان،دبیرکمیسیوناجتماعیدولت.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، کیومرث اشتریان در دومین کارگاه آموزشی »شفافیت و سیاستگذاری عمومی« 
گفت: پاسخ ساده ای که به سیاست گذاری و شفافیت می توان داد این است که به سوی 
دولت الکترونیک به مثابه plat form  اطالعاتی حرکت کنیم که مفهوم نسبتاً جدیدی در 

ادبیات دولِت الکترونیک و سیاست گذاری است.
وی با بیان این که این گونه سیاست گذاری ها به پیش زمینه اخالقی و وجدانی نیز نیاز 
دارند، خاطرنشان کرد:  هم اکنون فضای عجیبی در میان برخی وجود دارد و این گونه 
مطرح می شود که همه متأسفانه کار خالف انجام می دهند و فساد در کشور وجود دارد. 
طبیعتاً در پاسخ به این افراد باید بخشی از این سخنان را تأیید کرد؛ اما اگر تمامی این 
سخنان واقعیت داشته باشند، خطر بزرگی همین افراد را تهدید می کند چرا که امکان 
دارد آن ها هم در آینده و بر اثر فشارهای زندگی و یا به خاطر رفع نیازهایشان، دست به 
چنین اقدامات نادرستی بزنند و در عین حال، این رفتارشان را نیز طبیعی جلوه دهند که 

این بزرگترین خطر است.
اشتریان با تأکید بر ایجاد اصول اخالقی و وجدانی تصریح کرد: بخش مهمی از سیاست گذاری 
برای مبارزه با فساد، سیاست های اخالقی و وجدانی است؛ در همین راستا نیز فضای مجازی 
هم مزید بر علت شده که گویا برخی فقط بدی ها را می بینند. همانند پست هایی که در 

صفحه اینستاگرام برخی دیده می شود.
  /https://www.isna.ir/news/98021508154 

نظارت بر تخصیص منابع، ویژگی صندوق 
توسعه ملی در تعامل با نظام بانکی

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری تسنیم-1۶ اردیبهشت ماِه 139۸

در نامه به رئیس جمهور، نظارت بر تخصیص منابع و شفافیت، ۲ ویژگی صندوق توسعه 
در تعامل با نظام بانکی عنوان شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و همچنین رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مکاتبه ای با 
رئیس جمهور، اطالع رسانی به موقع به بانک های عامل و متقاضیان تسهیالت، تسهیل 
فرایند کار  ضمن رعایت قوانین و مقررات، بررسی ارزیابی دقیق عملکرد بانک ها درکنار 
نظارت بر تخصیص منابع و شفافیت را نمایانگر تعامل صندوق توسعه ملی با سیستم 

بانکی کشور عنوان کردند.
  https://tn.ai/2005516

برمبنای سیاست شفافیت سازمان سینمایی: 
جدول برنامه و بودجه سال۹۸ اعالم شد

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر
 خبرآنالین-1۶ اردیبهشت ماِه 139۸

جدول کلی برنامه و بودجه سال 9۸ سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و مؤسسات 
مرتبط، بر اساس مدل بودجه ریزی عملیاتی اعالم شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، این جدول که شامل برنامه و بودجه سال 9۸ مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی، بنیاد سینمایی فارابی، مؤسسه سینما شهر، انجمن 
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7
سینمای جوانان، خانه سینما و سایر فعالیت ها می شود، با توضیحات ذیل توسط معاونت 

توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی منتشر می شود.
1- این جدول با فرض تخصیص صددرصدی اعتبارات سینما تنظیم شده است. بدیهی 
است ردیف های جدول زیر در صورت کاهش تخصیص اعتبار، تسهیم به نسبت می شوند. 
البته در راستای اجرای سیاست »ایران، تهران نیست«، اعتبارات استانی در هر شرایط، به 
صورت صددرصد تأمین خواهد شد تا اختاللی در اجرای فعالیت های سینمایی استان ها 

پدید نیاید.
۲- همچنان که مالحظه می شود، با اجرای سیاست کوچک سازی و صرفه جویی، نسبت 
هزینه پشتیبانی به اعتبارات حمایت سینما در سال 9۸ کاهش چشمگیر خواهد داشت. 
همچنین با جذب مشارکت بخش دولتی و خصوصی و افزایش بهره وری، پیش بینی منابع 

مالی قابل تحقق نیز افزایش یافته و تالش می شود هردو روند ادامه یابد.
3- در راستای شفافیت و پیش بینی پذیری، دستورالعمل های حمایتی برای فعالیت های 

)اقدامات( ستاره دار در خردادماه سال جاری، منتشر خواهد شد.
4- تخصیص اعتبارات هر حوزه منوط به انتشار عملکرد مالی و هزینه های پشتیبانی آن 

حوزه برای ماه های گذشته و انتشار دستورالعمل های مربوطه می باشد.
۵- ماتریس تفاهم نامه های استانی نیز در هفته آینده منتشر می شود.

۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار این جدول، از درگرفتن بحث های کارشناسی 
و ارائه طریق توسط صنوف سینمایی، سینماگران، منتقدان، صاحب نظران و روزنامه نگاران 
استقبال می کند تا نظرات صائب و ممکن را در اصالحیه بودجه که در تابستان تنظیم 

می شود، لحاظ کند.
• جداول مربوطه را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

  http://khabaronline.ir/news/1256586 

رئیسی: دنبال مچ گیری نیستیم
شفافیت در حوزه قضایی

 شبکه خبر-1۶ اردیبهشت ماِه 139۸

سیّدابراهیمرئیسی،رئیسقوهقضائیه.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت اهلل و بهار قرآن، تصریح کرد: 
انسان وقتی میزبان کسی است، تمام تالش خود را به کار می گیرد که بهترین ها را برای 
میهمانش فراهم کند. حال وقتی میزبان انسان خداوند باشد، قطعاً بهترین ها که همان مقام 
ربّانی حضرت حق است، در انتظار مؤمنان خواهد بود و اگر بتوانیم حقیقت بندگی را در این ماه 
بزرگ کسب کنیم، به سعادت عظیمی دست یافته ایم و امیدواریم خداوند توفیق بهره مندی 
از این فیوضات معنوی را به همه ما عطا کند. آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به قانون »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی 
ایران« مصوب سال 94 که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابالغ شده است، اظهار کرد: آیین نامه اجرایی 
این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به 
زودی این قانون که مبنای آن اصل 14۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

بااجرایقانونرسیدگیبهداراییمسئوالن،دنبالمچگیرینیستیم
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی 
شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از 
حیثیت مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکار های 
مناسب، عماًل نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه ای صورت گیرد که مسئوالن، 
مدام از سوی هر شخص یا رسانه ای در معرض اتهام نباشند و شبهه ای در خصوص 

دارایی هایشان وجود نداشته باشد.
  http://www.irinn.ir/fa/news/694807 
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اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی 7
اعالم شد

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 پایگاه اطالع رسانی دولت-1۶ اردیبهشت ماِه 139۸

 

حسینفالحجوشقانی،رییسسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعالم اسامی شرکت های کم فروش 

اینترنتی در استان های کشور، از کم  فروشی ۵ تا ۸ درصدی این شرکت ها خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دولت، حسین فالح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بررسی های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات 
ثابت نشان می دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته های درخواستی مشترکین 
وجود دارد، گفت: بر همین اساس، تمامی شرکت ها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در 
استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین)های وب( در استان فارس، شرکت 
پارس آنالین در استان های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان 
توسعه ارتباطات در استان کهگیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان 
بوشهر، شرکت داده پردازی فن آوا در استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت انتقال داده های 
آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم فروشی داشته اند و باید فرایندهای خود را اصالح 

و بهینه سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: شرکت ها درباره ۵ درصد 
کم فروشی به مالحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده اند که این دالیل، 
ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایت مندی مشترکین و حفظ حقوق 
آن ها، اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته های فروخته شده به 

مشترکین جبران کنند.
فالح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده 
شده، تصریح کرد: رگوالتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می کند 
و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم فروشی اینترنت می توانند در تماس با 

سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات 19۵ یا مراجعه به سایت cra.ir.19۵.www شکایت 
خود را ثبت کنند.

  http://dolat.ir/detail/321987

دستاورد شفافیت در امور مالی سینما به 
روایت یک تهیه کننده

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر
 خبرگزاری ایسنا-17 اردیبهشت ماِه 139۸

علیرضاقاسمخان،تهیهکنندهوپژوهشگرسینما.
علیرضا قاسم خان با استقبال از  اعالم جزئیات بودجه سینما در سال 139۸ گفت: شفافیت 
در امور مالی سینما باعث ایجاد نگاه واقع بینانه سینماگران برای دریافت حمایت های مالی 
دولتی شده و از ایجاد انتظارات غیر معمول در این حوزه جلوگیری می کند. این پژوهشگر 
سینما با تأکید بر اینکه شفافیت به هر نوعی که باشد از مفاسد جلوگیری می کند، گفت: 
اطالع رسانی و اعالم جزئیات مسایل مالی در حوزه سینما، نگاه و انتظارات فیلمسازان و دست 
اندرکاران این حوزه را واقع بینانه کرده و باعث ایجاد اطمینان خاطر و اعتماد در این حوزه 
می شود. مدیر عامل سابق موزه سینما در ادامه افزود: هر گونه شفافیت در حوزه های مختلف 
فرهنگی ما را به سمت مدنیت و آزاد اندیشی سوق می دهد. به این معنی که شفاف سازی، 
یک امر کاماًل مدنی است و نهادینه شدن آن به شرطی که همه جانبه بوده و همه دستگاه های 
صاحب بودجه های دولتی آن را اجرا کنند، راهی برای توسعه همه جانبه است. وی افزود: 
وقتی در دوره های گذشته به هر دلیل، میزان بودجه های تخصیصی برای افکار عمومی 
مشخص و شفاف نبود، ابهاماتی به وجود می آمد که هم برای فیلمسازان و اهالی سینما و 
هم برای اداره کنندگان نهاد دولتی حمایت کننده، ایجاد بحران می کرد اما اکنون با اطالع 
رسانی های مداوم سازمان سینمایی در امور مختلف، تنش ها و توقعات کمتر شده و شرایط 
به سمت مطلوبیت پیش خواهد رفت. قاسم خان خاطر نشان کرد: شفاف سازی به سالمِت 



ساد
ا ف

ه ب
ابل

مق
 و 

یت
فـ

فا
شـ

ه 
مـ

رنا
خب

27

سایر خبرها

شماره  هفتم
12 الی 18 اردیبهشت  1398

تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت   1398

7
نگاه در جامعه سینمایی کمک کرده و روابط میان دولت و سینماگران را مشخص می کند 

و توقعات جامعه هنری از سیستم دولتی را به قاعده خواهد کرد.
  /https://www.isna.ir/news/98021709214  

 

آشکار شدن یارانه های پنهان در گرو 
بهبود شرایط اقتصادی است

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری ایرنا-17 اردیبهشت ماِه 139۸

طبق نظر کارشناسان، یارانه های پنهان اثرات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دربر داشته 
است. اما هرگونه سیاست گذاری در این مورد و حذف یا آشکار کردن آن، به شرایط اقتصادی 
کشور بستگی دارد. به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر 
کارشناسان اقتصادی، پدیده پرداخت یارانه های پنهان، به تضعیف عدالت اجتماعی از طریق 
ایجاد و افزایش رانت و اختصاص این نوع یارانه به گروه هایی خاص می انجامد. بدین ترتیب 
یارانه ها که با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر و فقیر جامعه پرداخت می شود، به سمت 
دهک های باالی درآمدی تغییر جهت می دهد و حاصل آن جز تعمیق شکاف طبقاتی بین 
فقیر و غنی نخواهد بود. مشکل یارانه های پنهان اخیراً به دلیل ناکارآمدی یارانه ارزی در 
کنترل قیمت کاالهای اساسی از طریق واردات در فضای رسانه-ای کشور برجسته شده است.
به گزارش رسانه ها و طبق نظر رئیس کل بانک مرکزی، موانع و مشکالت سیستم توزیع 
موجب شده که علی رغم تأثیر اولیه ارز 4۲00 تومانی، کاالهای اساسی در کنترل تأثیر 
شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن ها در بازار، 

ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.
طرح مجلس درباره کوپنی کردن کاالهای اساسی نیز در همین راستا بوده و به احتمال 

زیاد به حذف یارانه های پنهان بینجامد.
  http://www.irna.ir/fa/News/83305710 

ذي نفعان زیر بار سامانه شفافیت 
پرداخت نرفتند

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 روزنامه شرق-17 اردیبهشت ماِه 139۸

مهفامسلیمانبیگي،روزنامهنگار: در برنامه ششم، قانوني براي شفافیت در پرداخت هاي 
مالیاتي و هزینه هاي سازمان ها وضع شد. بر اساس این قانون، دولت باید سامانه اي تعریف 
مي کرد، اما به دلیل مخالفت  برخي این کار عملیاتي نشد؛ در واقع برخي از مسئوالن 

نمي خواستند این کار انجام شود.
دستگاه مالیاتي، دستگاهي برای قضاوت مالي است و دستگاه هاي قضاوتي به دلیل بحث 
اجراي عدالت، مي توانند زمینه هاي ایجاد فساد را در خود گسترش دهند. فساد در سیستم 
مالیات کشور مي تواند ضمن نابودکردن جایگاه اقتصادي یک کشور، انحطاط سازمان هاي 
عمومي، بي اعتمادي مردم به دولت و نهادهاي دولتي را در پي داشته باشد. از این رو، مقابله 
با فساد در این بخش در تخصیص عادالنه منابع، افزایش سرمایه گذاري، اشتغال و رفاه 
عمومي نقش بسزایي دارد. بر این اساس، مبارزه با فساد در کشور نیازمند شناخت دقیق 
زمینه هاي فساد و بررسي علل و ریشه هاي آن است. سیدناصر موسوي الرگاني، نماینده 
حوزه انتخابیه فالورجان در دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شوراي اسالمي مي گوید: 
فساد اکنون در بسیاري از دستگاه هاي ما فراگیر شده است. ما انتظار داریم با حضور آیت اهلل 
رئیسي، با فساد برخوردی جدي شود. اگر دست فاسدان از سیستم اداري ما کوتاه شده 
و جلوي مسائلي مثل رانت و رشوه گرفته شود، بسیاري از مشکالت ما حل مي شود. ما 
در تمام دستگاه ها افراد پاک دستي داریم که با اندک درآمد خودشان زندگي مي کنند، اما 
گروهي با فساد و رشوه گیري، این افراد را بدنام مي کنند. باید نظمی جدي براي مقابله با 

این افراد وجود داشته باشد.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220348 
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نسبت شفافیت با مفسدین، نسبت جن و 7
بسم اهلل است

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر-17 اردیبهشت ماِه 139۸

سیدحسنرسولی،خزانهدارشورایشهرتهران.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن رسولی عصر روز گذشته در پنل بررسی نقاط قوت 
و ضعف عملکرد نظارتی شورای شهر بر شهرداری که با حضور کولیوند، نماینده مجلس 
شورای اسالمی و اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران در دوره چهارم در دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: نظارت جمعی برخاسته از خرد جمعی نسبت به نظارت فردی 
وزیر کشور یا استانداران سراسر کشور کارآمدتر است. یکی از مسئولیت های دسته چندم 
وزیر کشور و استانداران در گذشته نظارت بر اداره امور محلی بود که امروز این وظیفه در 
شهرهای باالی ۲00 هزار نفر به ویژه در کالن شهرها به بیش از 1۵ نفر واگذار شده است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف قانونی مصوبه مجلس که در اختیار شورای شهر گذاشته شده؛ 
انتخاب شهردار است. این وظیفه تا قبل از 9 اردیبهشت سال 77 برعهده استانداران بود و 
به نیابت از شورای شهر بر اموال شهرداری ها اعمال نظارت داشتند، اما از 77 تا کنون که 
حدود بیش از ۲0 سال می گذرد، این وظیفه بر عهده شورا واگذار شده است. البته شورای 
شهر در کنار انتخاب شهردار وظایف نظارتی متعددی از جمله قانون گذاری و نظارت را نیز 
برعهده دارند. رسولی با اشاره به اینکه نسبت شفافیت با مفسدین نسبت جن و بسم اهلل 
است، تأکید کرد: امروز می توان با مراجعه به سایت سامانه شفافیت، تمامی قراردادهای 
باالی ۲00 میلیارد تومان، صفر تا صد مناقصه ها، قراردادها، لوایح و مصوبات، عملکرد 
بودجه، اطالعات شهرسازی، مدیران و کارکنان و اطالعات مربوط به دریافت کنندگان 
طرح ترافیک را مشاهده کرد. در حالی که در گذشته حدود ۵۲ درصد از معامالت شهرداری 

صرف نظر از مقیاس، با ترک تشریفات انجام می شد.
  http://mehrnews.com/news/4611224 

مردم حق دارند بدانند در بانک ها چه می گذرد/ 
بحث شفافیت و نظارت، جزو حقوق شهروندی است

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری ایلنا-1۸ اردیبهشت ماِه 139۸

محمودعباسی،معاونحقوقبشرواموربینالمللوزیردادگستری.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: شفافیت و نظارت جزو حقوق 

شهروندی مردم است و مردم باید بدانند در بانک ها چه می گذرد.
به گزارش ایلنا، محمود عباسی روز  چهارشنبه در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم 
پولی و بانکی در محل این معاونت افزود: اجرای دولت الکترونیک باید در عرصه های 
مختلف مشاهده شود و بحث شفافیت و نظارت، از جمله حقوق شهروندی مردم است. 
وی ادامه داد: براساس حقوق شهروندی، مردم حق دارند بدانند در بانک ها چه می گذرد.

با  گذشته،  سال های  در  اظهارکرد:  شهروندی  حقوق  امور  در  دادگستری  وزیر  معاون 
چالش های زیادی در بحث مؤسسات مالی غیرمجاز مواجه شده ایم، به طوری که هزینه هایی 
را بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرد و سرریز این مشکالت را با وجود پرونده های متعدد 
در قوه قضاییه شاهد بودیم. معاون وزیر دادگستری گفت: فکر می کنم تشکیل این کارگروه 
اگرچه دیرهنگام، اما ضروری است. عباسی با تأکید نظارت بر بانک ها، اظهارکرد: متأسفانه 
نظارت بر بانک ها ضعیف بوده و شاهد وضعیت ناکارا و وجود مشکالت عدیده برای مردم 

بوده ایم به نحوی که این امر، موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است.
وی ادامه داد: بانک ها متأسفانه وارد عرصه هایی شده اند که خارج از حدود اختیارات قانونی 
آن ها است؛ باید بانک ها سرمایه  گذاری و سیاست گذاری کنند تا سرمایه ها و نقدینگی 

مردم در سال رونق تولید، به سمت تولید سوق داده شود.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-761000
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7 هفت منبع تحقق درآمدهای مالیاتی۹۸/
تشکیل دادگاه  ویژه جرایم مالیاتی

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 خبرگزاری مهر-1۸ اردیبهشت ماِه 139۸

محمدقاسمپناهی،سرپرستسازمانامورمالیاتیکشور.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی مهمترین 
برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال 9۸ را تشریح 
کرد. وی با اشاره به هفت منبع تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی 
امسال، نه با فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که دارای پرونده مالیاتی هستند و حساب 
و کتاب شفاف دارند و نه با افزایش نرخ های مالیاتی، بلکه از طریق مقابله جدی با فرار 
مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، وصول مطالبات و معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به 
پرونده های مالیاتی، اولویت بندی پرونده ها و رسیدگی بر اساس اهمیت پرونده و همچنین 

گسترش پایه های مالیاتی، تأمین خواهد شد.
پناهی در ادامه به برنامه های مهم سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: 
رصد تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی از مهمترین برنامه های نظام مالیاتی برای 
مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می شود. عالوه بر این، شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی 
سایرین و یا حساب بانکی دیگران سوء استفاده می نمایند و همچنین شناسایی شرکت های 
صوری و کاغذی، از دیگر زمینه های مهم مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می روند که البته در 
این رابطه، الزم است شهروندان عزیز از در اختیار گذاردن کارت بازرگانی یا حساب بانکی 
خود به دیگران شدیداً خودداری کنند. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، جرم انگاری 
فرار مالیاتی را از مهمترین ویژگی های قانون مالیات های مستقیم بعد از اصالحیه سال 
1394 عنوان کرد و گفت: این اصالحیه، زمینه برخورد جدی و قاطع با جرایم مالیاتی را 
هموار ساخت و تعریف و مصادیق جرم مالیاتی مشخص شده و مرتکبان آن حسب مورد، 

به مجازات های درجه ششم محکوم می شوند.
  http://mehrnews.com/news/4612006

امضاهاي رانتی
شفافیت در حوزه دولت الکترونیک
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معدن فراکسیون رئیس و کمیسیونصنایع اسماعیلي،عضو داریوش
مجلسشورایاسالمی.

زمینه بروز فساد در بخش هاي مختلف اقتصادي و راهکارهاي کنترل آن، دغدغه بسیاري 
از ذي نفعان است. اینکه چگونه با راه هاي بروز فساد مقابله شود، دغدغه دولت نیز هست. 
داریوش اسماعیلي، عضو کمیسیون صنایع و رئیس فراکسیون »معدن« مجلس شوراي 
اسالمي و رئیس نظام مهندسي معدن، وزارت صمت را یکي از وزارتخانه هاي فسادخیز 
کشور مي داند. از نگاه او، در این وزارتخانه به ویژه در حوزه معدن، هر امضایي پاي اسناد 
زده مي شود، مي تواند منشأ رانت یا فساد باشد. او باز بودن دست پرسنل این وزارتخانه براي 
ایجاد رانت و فساد را عامل بروز مشکل در این حوزه دانسته و تأکید دارد با الکترونیکي کردن 
امور، کاهش مراجعه به کارمندان و همچنین انتشار آزاد اطالعات، آمار و داده ها، زمینه بروز 

بسیاري از این فسادها گرفته خواهد شد.
اسماعیلی اذعان داشت: این نکته حائز اهمیت است بعد از اینکه معدني ثبت شد، مشخص 
باشد که این فرد و این شرکت چقدر فرصت دارد که کار اکتشاف را انجام دهد. چه مبلغي 
را براي چه موضوعي باید بپردازد و این ارقام پرداخت شده است یا نه. با آشکار نمودن 
چنین مسائلی، به شفافیت در بخش معدن کمک مي شود. باید مشخص شود که آیا افراد 
در موعد مقرر، کارشان را انجام داده اند یا نه و اگر انجام نداده اند آیا مهلتي که به آنها داده 
شده، مطابق دستورالعمل و ضوابط است یا نه. باید همه این مراحل را مردم ببینند. در بحث 
استخراج حقوق دولتي که بسیار مهم است و واقعا منشأ فساد در بخش معدن ما شده است، 

باید به همین شکل، همه اطالعات شفاف و در دسترس عموم باشد.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220435 
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