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 محمد شریعتمداری: 
اسامی دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی منتشر شد

 محمدکریم شفیعی: 
طراحی سامانه شفاف سازی اطالعات با عنوان »عیان« در شهرداری اراک

 سازمان امور مالیاتی کشور: 
دادگاه جرائم مالیاتی تشکیل می شود

 فرشید فرحناکیان: 
محرمانه بودن فهرست دارایی های مسئوالن، حِق نظارت عمومی را 

از مردم سلب می کند

 حسینعلی حاجی دلیگانی: 
سامانه حقوقی مسئوالن کشور در دسترس عموم نیست 

 خبرگزاری تسنیم: 
الیحه شفافیت در دولت تصویب شد

 وحید کشافی نیا: 
مدیریت تعارض منافع یکی از مهم ترین ارکان پیشگیری از فساد است

 فاطمه حسینی: 
»شفافیت معامالت«، رمز موفقیت دولت برای پیشگیری از التهاب 

قیمت ها
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مقدمه

شفافیتمیلیاردیکهتحسینسینماگرانوسیاسیونرادرپیداشت

جلوگیریازویژهخواری18میلیاردیدرصندوقبازنشستگیکشور

اسامیدریافتکنندگانتسهیالتاشتغالپایدارروستاییمنتشرشد

طراحیسامانهشفافسازیاطالعاتباعنوان»عیان«درشهرداریاراک

محرمانهبودنفهرستداراییهایمسئوالن،حِقنظارتعمومیرا...

جامعهمدنیضعیفمنجربهگسترشفسادمیشود

دادگاهجرایممالیاتیتشکیلمیشود

حاجیدلیگانی:سامانهحقوقیمسئوالنکشوردردسترسعمومنیست

الیحهشفافیتدردولتتصویبشد

»ایرانایر«ویکعالمتسوالبزرگ؟

اقتصادزیرزمینیبه۵۳۶هزارمیلیاردتومانرسید!

حملهبهشفافیتبرايپنهانکردنفساد

نامهتوکلیبهرئیسقوهقضائیه

ارزصادراتیمؤسساتگردشگریکجامیرود؟

شفافیتسیاسیوتمرکزبرمبارزهبافسادیعنیمسئولیتپذیرو...

شفافیتشعارنیست/سفربه۳قارهجهان/اسپانیا،لهستانوسوئیس...

»شفافیتمعامالت«،رمزموفقیتدولتبرایپیشگیریازالتهابقیمتها

بودجه۲۲میلیاردتومانیبنیادفارابیبرایحمایتازکداماثرفاخر...

راهاندازیسامانهنهابدربانکسرمایه

نقدآفتابیزدبردستمزدهایمیلیاردیبازیگرانسینمایایران؛...

شفافسازی»تئاترفجر«بدونشفافیت/جزییاتهممنتشرمیشود؟

مدیریتتعارضمنافعیکیازمهمترینارکانپیشگیریازفساداست

وزیرفرهنگ:انبارهایپنهانکاغذگشودهمیشوند

دالالننقابداردرمعدنممنوعه

معمايارزيخیریهامیرالمؤمنین

ماجرایزمین۲هزارمتریکه۲۲هزارمترجازدهشد

فهرستشفافسازیکههنوزنیازبهشفافیتدارد!

جزئیاتدریافتشناسهبرایلوازمخانگی

تغییرهویتکاالهادرمبادیورودی
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ضرورت وجود شفافیت در بحثهای رفاهی، در حال حاضر بسیار محسوس و پررنگ است. 
امروزه از شفافیت و بیان هرچه صریحتر جزئیات به عنوان یکی از عوامل کاهش دهندهی 
فساد در دستگاههای دولتی به ویژه فساد در بودجه مالی سنوات یاد میشود. سامان-دهی 
نظام رفاهی شفاف یکی از مباحث مهم مطرح شده در دولتهای رفاهی به حساب میآید 

که در نهایت به دنبال تحقق عدالت میان اعضای یک جامعه است.
مفهوم رفاه، لزوم تأمین منافع ذینفعان، کمتوانها و فقرا را به خوبی روشن میسازد. 
همچنین این مسئله نشان میدهد که دولتها باید با بهرهگیری از انواع سیاستهای مالی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سعی در باال بردن مطلوبیت های عینی در جامعه داشته باشند. 
در نتیجه، شفافیت امکان تأمین منافع بیصداترین گروههای اجتماعی را فراهم می کند.

 چیزی که در تحلیلها و بحثهای اخیر حوزههای اجتماعی و خصوصًا اقتصادی 
کشورمان مورد توجه قرار گرفته، مسائلی پیرامون اهمیت شفافیت و ضرورت وجود 
تأثیر  اجتماعی و  این وجود، جایگاه رفاه  با  اقتصادی است.  بهبود فضای  برای  آن 
مستقیم نبود شفافیت بر آن در گفتمان عمومی عصر حاضر مشخص نیست. مهمترین 
اصل شفافیت در نظام رفاهی، تحقق رفاه اجتماعی از طریق ارائه و اجرای برنامههای 
منسجم است که بیانگر جزئیات طرحهای رفاهی و روشنکنندهی آنها برای عموم 

مردم باشد. 1
***

در هفتهای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه میکند:
  جدول کلی برنامه و بودجه سال ۹۸ سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و مؤسسات 
مرتبط بر اساس مدل بودجه ریزی عملیاتی اعالم شد. این جدول، بودجه سال ۹۸ برای 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بنیاد سینمایی فارابی، مؤسسه سینما شهر، انجمن 

سینمای جوانان، خانه سینما و ... را در برمی گیرد.
  سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور دستور فوری ابالغ کرد که 
شرکت های تابعه این صندوق، سقف قانونی پرداختی حقوق و مزایای خود را رعایت کنند.
  اسامی دریافتکنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی منتشر شد. در این فهرست، 
عنوان طرح، نام شهرستان، تعداد اشتغال های مستقیم که باید ایجاد شود، آدرس بنگاه، 

بانک عامل، مبلغ مصوب و پرداختی و دستگاه اجرایی ذکر شده است.
  سامانه شفافسازی اطالعات با عنوان »عیان« در شهرداری اراک، طراحی و راهاندازی 
شد. این سامانه در راستای تأکید شورای شهر و به منظور شفافیت در انجام امور مربوط به 

مدیریت شهری و همچنین اعتماد سازی اجتماعی، طراحی و ایجاد شده است.
  »محمد مالجو« و »میکائیل عظیمی« اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی در 
پنل کارکردهای جامعه مدنی در مبارزه با فساد که یکی از سه پنل تخصصی همایش 
دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر دانشگاه تهران بود، به سخنرانی 
و ارائه نظرات خود پرداختند. مالجو با تأکید بر این نکته که در بخش خصوصی و بازار 
هم-عالوه بر بخش دولتی- امکان سوء استفاده از امکانات عمومی برای تحقق منافع 
خصوصی وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال ساختمانی را در نظر بگیرید که یک سال 
قدمت دارد و حاصل کار کارگران و استفاده از منابع و خدمات عمومی است. صاحب ملک 

مقدمه

1 -  نک: فراهانی، راحیل.)1398(. شفافیت و رفاه اجتماعی، بُرنا)گاهنامه تخصصی بررسی تأثیر شفافیت 
و مقابله با فساد بر رفاه اجتماعی(. شماره دوم، اردیبهشت 1398.
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وقتی می-بیند با تخریب و بنای چند طبقه جدید سود بیشتری کسب میکند، آن را تخریب 
میکند. در واقع در اینجا اموال عمومی به نوعی تخریب شده و به هدر رفته است و مصداق 
فساد است. عظیمی، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی نیز در این همایش تحت 
عنوان »شفافیت و نظام رفاهی مطلوب« به سخنرانی و ارائه دیدگاههای خود پرداخت. 
وی با اشاره به این مسئله که در حوزه نظام رفاهی کشور با یک سری برداشت نادرست 
و با عدم شفافیت مواجه هستیم، ادامه داد: این حوزههای تاریک بستر دستکاری آمار و 
مفاهیم از جای خود به در میشود و سرمنشا شکلگیری فساد هستند. عظیمی ادامه داد: 
صندوقهای بازنشستگی در زمره شش چالش برزگ کشور هستند. تهیه پولی که هر 
ماه سازمان برنامه و بودجه به صندوق-های بازنشستگی تزریق میکند، انرژی زیادی از 

دستگاه دیوانساالری کشور میگیرد.
  بانک های خصوصی و دولتی موظف شده اند که به صورت ماهانه تراکنش حساب افراد 
حقیقی و حقوقی را به سازمان مالیاتی ارائه کرده و ممیزان مالیاتی، دسترسِی روزآمدتری 

نسبت به گذشته به حساب های بانکی پیدا کرده اند.
  الیحه شفافیت به تصویب رسید. این الیحه در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، 
مهمترین حوزه  های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته »شفافیت وظایف، 
اختیارات، مأموریت  ها و صالحیت  ها«، »شفافیت فرآیندهای سازمانی« شامل آیین اقدامات 

و تصمیمات و »شفافیت اطالعات سازمانی« تقسیم بندی شده است.

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
   مورخ 19 لغایت 25 اردیبهشت ماهِ 1398

فراوانیتعد اد موضوع
18 درصد5رسانه، فرهنگ و هنر

14 درصد4نظام پولی، مالی و بانکی
10 درصد3سالمت اداری و بوروکراتیک
10 درصد3دولت)دولت الکترونیک و ...(

7 درصد2بازرگانی و امور مالیاتی
7 درصد2وزراتخانه و سازمان های تابعه
7 درصد2 اطالعات و فضای مجازی

7 درصد2قضایی
7 درصد2مدیریت شهری

3 درصد1صندوق های بازنشستگی
3 درصد1امالک و مستغالت
------بهداشت و سالمت
------نفت و پتروشیمی

------نهادهای عمومی غیر دولتی
------امورات مجلس و نمایندگان

------ورزش
7 درصد2سایر

100 درصد29مجموع

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

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

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
 مورخ 19 لغایت 25 اردیبهشت ماهِ 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
54 درصد16روزنامه نگار-خبرنگار

14 درصد4مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1
10 درصد3نمایندگان مجلس

7 درصد2پژوهشگران و اساتید دانشگاه
7 درصد2وزرا

4 درصد1کنشگران مدنی
4 درصد1سایر

100 درصد29مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد
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شفافیتمیلیاردیکهتحسینسینماگرانوسیاسیونرادرپیداشت
شفافیتدرحوزهرسانه،فرهنگوهنر

 خبرآنالین-1۹ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، چند روز پیش، جدول کلی برنامه 
و بودجه سال ۹۸ سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و مؤسسات 
مرتبط بر اساس مدل بودجه ریزی عملیاتی اعالم شد. این جدول، بودجه سال ۹۸ برای 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بنیاد سینمایی فارابی، مؤسسه سینما شهر، انجمن 
سینمای جوانان، خانه سینما و ... را در برمی گیرد. این نوع اعالم بودجه برای اولین بار است 

که به این صورت شفاف سازی می شود. 
  http://khabaronline.ir/news/1258201

جلوگیریازویژهخواری18میلیاردیدرصندوقبازنشستگیکشور
شفافیت در حوزه صندوق های بازنشستگی
 خبرگزاری فارس-1۹ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

سیدمیعادصالحی،مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشور.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، سید میعاد صالحی 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور دستور فوری ابالغ کرد که شرکت های تابعه این 

صندوق، سقف قانونی پرداختی حقوق و مزایای خود را رعایت کنند. صالحی در این گزارش 
خواهان اعالم دقیق اضافه کاری ها، مأموریت ها، کارانه، پاداش ها و ... شد تا ببیند وضعیت 

این صندوِق عریض و طویل در سال گذشته چگونه بوده است. 
  https://www.farsnews.com/news/13980219000178  

اسامیدریافتکنندگانتسهیالتاشتغالپایدارروستاییمنتشرشد
شفافیتدرحوزهوزارتخانهوسازمانهایتابعه

 خبرگزاری ایرنا-22 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
محمدشریعتمداری،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در این فهرست، عنوان طرح، نام شهرستان، تعداد اشتغال های مستقیم که باید ایجاد 
شود، آدرس بنگاه، بانک عامل، مبلغ مصوب و پرداختی و دستگاه اجرایی ذکر شده است. 
همچنین اعالم شده که داده های مربوط به جداول پرداخت تسهیالت از محل قانون 
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، به صورت ماهانه 

به روز رسانی می شود.
  http://www.irna.ir/fa/News/83311568

فصلاول:

اخباربرگزیدههفته
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8
طراحیسامانهشفافسازیاطالعاتباعنوان»عیان«

درشهرداریاراک
شفافیتدرحوزهمدیریتشهری

 خبرآنالین-22 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
محمدکریمشفیعی،شهرداراراک.

به گزارش خبرآنالین استان مرکزی، محمد کریم شفیعی در نشست 
صحن علنی شورای شهر اراک با اشاره به مطلب فوق بیان داشت: این سامانه در راستای 
تأکید شورای شهر و به منظور شفافیت در انجام امور مربوط به مدیریت شهری و همچنین 
اعتماد سازی اجتماعی، طراحی و ایجاد شده است که تمامی اطالعات الزم در اختیار مردم 

قرار خواهد گرفت.
  http://khabaronline.ir/news/1259028

 
محرمانهبودنفهرستداراییهایمسئوالن،حِقنظارتعمومی

راازمردمسلبمیکند
شفافیتدرحوزهقضایی

 خبرگزاری ایسنا-22 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
فرشیدفرحناکیان،وکیلدادگستری.

قانون  ماده ۵  کرد:  دادگستری تصریح  وکیل  فرحناکیان،  فرشید 
رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران تصریح می کند 
که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطالعات مربوط به آن، به جز در مواردی 
که در این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و انتشار و افشای 
آن ها جرم محسوب می شود. همین محرمانگی، حِق نظارت عمومی بر دارایی مسئوالن 

در این قانون را از مردم سلب می کند.
  /https://www.isna.ir/news/98022110932

جامعهمدنیضعیفمنجربهگسترشفسادمیشود
سایر

 خبرگزاری ایرنا-22 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
»محمد مالجو« و »میکائیل عظیمی« در پنل کارکردهای جامعه 
مدنی در مبارزه با فساد در دانشگاه تهران به سخنرانی و ارائه نظرات 
خود پرداختند. مالجو اذعان داشت که در بخش خصوصی و بازار هم- عالوه بر بخش 
دولتی- امکان سوء استفاده از امکانات عمومی برای تحقق منافع خصوصی وجود دارد. 
عظیمی نیز با اشاره به این مسئله که در حوزه نظام رفاهی کشور با یک سری برداشت 
نادرست و با عدم شفافیت مواجه هستیم، گفت: این حوزه های تاریک بستر دستکاری آمار 

و مفاهیم از جای خود به در می شود و سرمنشا شکل گیری فساد هستند.
  http://www.irna.ir/fa/News/83311243

دادگاهجرایممالیاتیتشکیلمیشود
شفافیتدرحوزهبازرگانیوامورمالیاتی

 روزنامه ایران-22 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
بانک های خصوصی و دولتی موظف شده اند که به صورت ماهانه 
تراکنش حساب افراد حقیقی و حقوقی را به سازمان مالیاتی ارائه 
کرده و ممیزان مالیاتی، دسترسِی روزآمدتری نسبت به گذشته به حساب های بانکی پیدا 
مالیاتی  به سازمان  بانکی  ارائه وضعیت حساب های  از  بانک ها  کرده اند. درصورتی که 

خودداری کنند، مشمول جرایم سنگین می شوند.
  http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/511229
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8
حاجیدلیگانی:سامانهحقوقیمسئوالنکشوردردسترس

عمومنیست
شفافیتدرحوزهاطالعاتوفضایمجازی

 خبرآنالین-23 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
حسینعلیحاجیدلیگانی،نمایندهمجلسشورایاسالمی.

یک عضو فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی، خاطر نشان 
کرد: روز گذشته رییس مجلس و آقای رییسی به خوبی از موضوع شفافیت دفاع کردند. 
هنوز مردم به سامانه حقوقی ماده "2۹" قانون برنامه ششم دسترسی ندارند. به عنوان 
یک فرد از میان مردم، به این سامانه وارد شوید؛ شاهد خواهید بود که امکان دسترسی 

به آن وجود ندارد.
  http://khabaronline.ir/news/1259524 

الیحهشفافیتدردولتتصویبشد
شفافیتدرحوزهدولت

 خبرگزاری تسنیم-2۵ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
هیئت وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از الیحه شفافیت، 

کار بررسی و تصویب این الیحه را به پایان رساند.
الیحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه  های شفافیت را مورد 
توجه قرار داده که در سه دسته »شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت  ها و صالحیت  ها«، 
»شفافیت فرآیندهای سازمانی« شامل آیین اقدامات و تصمیمات و »شفافیت اطالعات 

سازمانی« تقسیم بندی شده است.
  https://tn.ai/2012078



ساد
ا ف

ه ب
ابل

مق
 و 

یت
فـ

فا
شـ

ه 
مـ

رنا
خب

10

سایر خبرها

شماره  هشتم
19 الی 25 اردیبهشت  1398

تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت   1398

8

»ایرانایر«ویکعالمتسوالبزرگ؟
شفافیتدرحوزهسالمتاداریوبوروکراتیک

 تابناک-1۹ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
فرزانهشرفبافی،مدیرعاملسابقشرکتهواپیماییایرانایر.

شرکت  سابق  مدیرعامل  شرفبافی،  فرزانه  گذشته  روز  هرچند 
همواپیمایی ایران ایر در مراسم تودیعش، میزان بدهی انباشته این شرکت در زمان انتصاب 
خود را حدود ۹00 میلیارد تومان اعالم کرد، اما جواب مشخصی در رابطه با بدهی انباشته 

»هما« پس از اتمام حضورش در سمت مدیرعاملی نداد.
  https://www.tabnak.ir/fa/news/897739  

 اقتصادزیرزمینیبه۵۳۶هزارمیلیاردتومانرسید!
شفافیتدرحوزهبازرگانیوامورمالیاتی

 فرارو-1۹ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
به گزارش شرق، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال 13۹۶ به 
رقم بزرگ ۵3۶ هزار میلیارد تومان رسید)عددی که وزارت اقتصاد 
و دارایی در گزارش مطالعاتی برای اقتصاد زیرزمینی سال 13۹۶ محاسبه کرده است(؛ 
عددی که بدون نظارت هیچ سازمان و دستگاهی در چرخه اقتصاد می گردد و نه مالیاتی 

پرداخت می کند و نه هیچ استاندارد و مجوزی را برمی تابد. در ایران گفته می شود ۴0 درصد 
اقتصاد معاف از مالیات است و این معافیت ها انگیزه دیگر فعاالن اقتصادی را برای دور 

زدن قانون مالیات فراهم می کند. 
  https://fararu.com/fa/news/398679 

 حملهبهشفافیتبرايپنهانکردنفساد
شفافیتدرحوزهسالمتاداریووبوروکراتیک

 روزنامه شرق-1۹ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
رضاامیني،روزنامهنگار-بعد از انتشار اسامي افراد زیرمجموعه 
اجتماعی ، شناسایي اعضاي دوشغله  تعاون، کار و رفاه  وزارتخانه 
هیئت  مدیره های شرکت هاي این وزارتخانه، بازنشسته ها و افرادي با مدرک غیر مرتبط، 
رسانه ها و افکار عمومي این فهرست را از زوایاي گوناگونی مورد تحلیل قرار دادند. از این 
رو، مي توان الگوي شفاف سازي مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره در وزارت تعاون، کار 

و رفاه را به عنوان نمونه قلمداد کرد و گفت:»مي  توان در کشور شفاف عمل کرد.«
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220533   

فصلدوم:

سایراخبارهفته



ساد
ا ف

ه ب
ابل

مق
 و 

یت
فـ

فا
شـ

ه 
مـ

رنا
خب

11

سایر خبرها

شماره  هشتم
19 الی 25 اردیبهشت  1398

تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت   1398

8
 نامهتوکلیبهرئیسقوهقضائیه

شفافیتدرحوزهقضایی
 مشرق نیوز-1۹ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

ریاست محترم قوه قضاییه:
در زمان آیت اهلل آملی الریجانی، اعالم  جرم های قانونی دیده بان 
که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می شد، پذیرفته 
شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد. اما انتظار کنونی این است که در 
رسیدگی به پرونده ها سرعت به خرج داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به 
اطالع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت، با نفوذی که دارند از تعقیب 

مصون اند. 
  http://mshrgh.ir/957560

 

ارزصادراتیمؤسساتگردشگریکجامیرود؟
شفافیتدرحوزهنامپولی،مالیوبانکی

 تابناک-20 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
به گزارش تسنیم، بررسی بخشنامه 12 بندی اردیبشهت ۹7 بانک 
مرکزی نشان می دهد که ردی از نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان 
خاص مثل مؤسسات گردشگری وجود ندارد. نکته جالب توجه این است که این بخشنامه 
و سایر بخشنامه های دولت برای مشخص کردن نحوه بازگشت ارز صادراتی تقریبًا 
وضعیت صادرکنندگانی که با گمرکات کشور سروکار دارند را تعیین تکلیف کرده است 
اما برای موارد خاص از جمله ارز حاصل از گردشگری، ظاهراً ضوابط مربوطه شفاف 

نشده است.
  https://www.tabnak.ir/fa/news/898211  

 شفافیتسیاسیوتمرکزبرمبارزهبافسادیعنیمسئولیتپذیرو
پاسخگوکردنمسئولینکشور

شفافیتدرحوزهاطالعاتوفضایمجازی
 پایگاه اطالع رسانی دولت-21 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

مهدیثنایی،مسئولاندیشکدهشفافیتبرایایران.
»مهدی ثنایی«، مسئول اندیشکده شفافیت برای ایران در سومین 
کارگاه آموزشی »شفافیت، سیاستگذاری عمومی« عنوان کرد: شفافیت بین الملل یک 
تعریف مشخص برای شفافیت دارد. تعریف این سازمان در بیان شفافیت این است 
و سازمان های  و خصوصی  مدیران بخش عمومی  دولتی، مسئولین،  مقامات   « که 
مختلف و تمام افراِد مورِد اعتماد قرارگرفته و مسئولیت پذیرفته، وظیفه دارند به گونه ای 
قابل مشاهده، قابل فهم، و قابِل پیش بینی رفتار کنند تا در نتیجه ی آن، مشارکت و 

پاسخگویی افزایش یابد«.
  http://dolat.ir/detail/322121

شفافیتشعارنیست/سفربه۳قارهجهان/
اسپانیا،لهستانوسوئیسدرصدر

شفافیتدرحوزهمدیریتشهری
 روزنامه آرمان-21 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

شفافیت یا مخفی کاری؟ مسأله شورای شهر تهران، سردادن شعار 
شفافیت از یک سو و از سوی دیگر، در عمل، مخفی نگهداشتن برخی 

از اطالعات مربوط به این نهاد در بین انبوهی از اطالعات ناهمجنس است. 
بررسی اطالعاتی که به صورت انبوه و مستتر در میان سایر اطالعات سفرهای خارجی 
کارکنان شهرداری تهران منتشر شده است نشان می دهد اعضای شورای شهر تهران به 
کشورهای مختلفی در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا سفر کرده اند که در این میان، کشورهای 
اروپایی اسپانیا، لهستان و سوئیس بیشترین پذیرایی را از اعضای شورای شهر در میان 
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8
مقاصد گردشگری آن ها داشته اند.

  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/99596

»شفافیتمعامالت«،رمزموفقیتدولت
برایپیشگیریازالتهابقیمتها

شفافیتدرحوزهدولت
 اقتصادآنالین-22 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

فاطمهحسینی،نمایندهمجلسشورایاسالمی.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از سنا، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی معتقد است با تمرکز عرضه و معامله کاالها در بورس کاال 
به دلیل شفافیت ایجاد شده در روند معامالت و استخراج لحظه ای و روزانه جزئیات 
دادوستدها، دولت می تواند با نظارت حجم عرضه و تقاضای موجود در بازار، پیش 
از بروز هرگونه التهاب در قیمت ها، بهترین تصمیم و اقدامات را برای تعادل بازار 

اتخاذ کند.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1kpn

بودجه۲۲میلیاردتومانیبنیادفارابی
برایحمایتازکداماثرفاخرسینمایی؟!

شفافیتدرحوزهرسانه،فرهنگوهنر
 جوان آنالین)وابسته به روزنامه جوان(-22 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

باید دید از این بودجه چه آثار سینمایی تولید خواهد شد و در چند 
سال اخیر، بنیاد سینمایی چند اثر فاخر تولید کرده  است؟ سال گذشته 
که گزارش عملکرد ۹ ماهه مالی بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد، در بند مشارکت در تولید 
آثار سینمایی و تولید فیلم فاخر، هزینه کرد ۶ میلیارد و 100 میلیون تومانی دیده می شد و 
هدف کمی که برای این بودجه در نظر گرفته شد 1۶ فیلم بود، اما این مبلغ در نهایت بین 

3۶ عنوان فیلم توزیع و هیچ اثری با تعریف فیلم فاخر در سینما تولید نشد.
  http://www.javanonline.ir/fa/news/954855

 
راهاندازیسامانهنهابدربانکسرمایه

شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی
 خبرگزاری ایسنا-23 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم بانک سرمایه، این بانک به عنوان یکی 
از اولین بانک های پیش قدم در این حوزه، با راه اندازی سامانه نهاب 
اقدام به اختصاص کد شانزده رقمی احراز هویت)کد شهاب( به مشتریان خود کرده است. 
شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصربه فردی است که جهت شناسایی 

مشتریان بانکی، به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می یابد.
 /https://www.isna.ir/news/98022312130  

نقدآفتابیزدبردستمزدهایمیلیاردیبازیگرانسینمای
ایران؛عددهایپنهانی!

شفافیتدرحوزهرسانه،فرهنگوهنر
 روزنامه آفتاب یزد-23 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

نویدایرانبهار،روزنامهنگار:مهم است که مردم از رقم های 
جابه جا شده برای ساخت یک فیلم سینمایی آگاه باشند و بر اساس 
این آگاهی، هزینه  مورد نیاز برای تماشای یک فیلم را بپردازند. در حالت عادی، بسیاری 
از افراد فعال در سینما حاضر نیستند که این اطالعات را در اختیار عموم مردم بگذارند، 

چراکه موضوع را شخصی می پندارند! 
  http://aftabeyazd.ir/?newsid=135461
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شفافسازی»تئاترفجر«بدونشفافیت/جزییاتهممنتشر

میشود؟
شفافیتدرحوزهرسانه،فرهنگوهنر

 خبرگزاری مهر-23 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
فریبرزدارایی،خبرنگارتئاتر:انجمن هنرهای نمایشی اقدام 
جشنواره  سی وهفتمین  برگزاری  هزینه های  فهرست  انتشار  به 
بین المللی تئاتر فجر کرد که اقدامی در راستای تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
همچنین وعده مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر در زمینه شفاف سازی مالی این رویداد هنری بود. برمبنای این گزارش، هزینه کلی 
جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر مبلغ ۶۵،۵01،07۶،۹۶2 ریال بوده که این هزینه کلی در 

بخش های مختلف صرف شده است.
  http://mehrnews.com/news/4615672

مدیریتتعارضمنافع
یکیازمهمترینارکانپیشگیریازفساداست

شفافیتدرحوزهسالمتاداریوبوروکراتیک
 خبرگزاری ایلنا-23 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

وحیدکشافینیا،پژوهشگر.
مدرس اندیشکده شفافیت برای ایران راهکارهای مقابله با مدیریت 
تعارض را شفافیت، ممانعت، ممنوعیت، مداخله در انگیزه ها و تغییر قواعد بازی دانست و 
توضیح داد: شفافیت به معنای آشکارسازی)اعالم کلیه منافع در ابتدا و طول تصدی مسئولیت( 
مثل آشکارسازی درآمدهای شخصی و خانوادگی است؛ اقرار نیز)اعالم تعارض منافع در یک 

مسئله خاص( مثل اعالم منافع شخصی در زمان مدیریت و انعقاد قراردادها است.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-762596  

وزیرفرهنگ:انبارهایپنهانکاغذگشودهمیشوند
شفافیتدرحوزهرسانه،فرهنگوهنر
 خبرگزاری ایسنا-23 اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

سیدعباسصالحی،وزیرفرهنگوارشاداسالمی.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

»کاغِذ کتاب و مطبوعات همچنان در کاالی اساسی و با دالر ۴200 خواهد بود. پس از 
حدود 2 ماه این نتیجه قطعیت یافت. در این مدت، بازار کاغذ در ابهام و ملتهب بود. از 
امروز انبارهای پنهان و کاغذهای گمرک گشوده خواهند شد. شفافیت، نظارت دقیق و 

برخورد قاطع با متخلفان ضرورت مضاعف می یابد.«
  /https://www.isna.ir/news/98022312474 

دالالننقابداردرمعدنممنوعه
سایر

 روزنامه شرق-2۴ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
لیالمرگن،روزنامهنگار-این روزها کسب وکاِر ثابت هزار تا دو 
هزار نفر از مردم ساکن در استان هاي خراسان شمالي و رضوي، 
استخراج سنگ از معدني غیرقانوني است؛ شاهدان عیني مي گویند: در سه سال گذشته، 
کسب وکارهاي زیادي در محدوده منطقه ساریگل شکل گرفته است. هر کس اسب و 
االغ یا قاطر دارد، به دل کوه مي زند تا از سنگ هایي که آن را به وسیله چهارپایان یا به 
صورت کولبري حمل مي کند، کسب درآمد کند. دالالن خریدار سنگ دیگر مستقل شده 
و مستقیماً از روستاییان خرید مي کنند. برخي شاهدان عیني مي گویند که دالالن مسلح 

هستند و صورت خود را هم پوشانده اند.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220872  
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8
معمايارزيخیریهامیرالمؤمنین

شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی
 روزنامه شرق-2۴ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

سرانجام بانک مرکزي نسبت به حواشي پیش آمده درباره دریافت 
ارز توسط مؤسسه خیریه امیرالمؤمنین واکنش نشان داد و با صدور 
اطالعیه اي، ضمن تأیید تخصیص ارز به این خیریه، اعالم کرد این ارز نه براي واردات، 
بلکه براي بازپرداخت تسهیالت دریافتي این خیریه از حساب ذخیره ارزي پرداخت شده 
است. خیریه امیرالمؤمنین 12 سال قبل از حساب ذخیره ارزي، تسهیالت ارزي دریافت 
کرده و حال پس از 12 سال براي بازپرداخت این تسهیالت نیز مشمول دریافت ارز دولتي 

شده است.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220886

ماجرایزمین۲هزارمتریکه۲۲هزارمترجازدهشد
شفافیتدرحوزهامالکومستغالت
 روزنامه شرق-2۵ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

روز سه شنبه، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
برگزار شد.  قاضی منصوری  ریاست  به  پدیده  به شرکت  موسوم 
کارشناس ویژه حسابرسی پرونده با تشریح اقدامات غیرحرفه ای متهم، محمدرضا محمدی 
گفت: دست کاری در اعالم متراژ امالک و اعالم قیمت های غیرواقعی از جمله اقدامات 
نام برده بوده است؛ به طورمثال دو هزار متر زمین را 22 هزار متر و با قیمت بسیار باالتر 

اعالم کرده است.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220931

فهرستشفافسازیکههنوزنیازبهشفافیتدارد!
شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی

 خبرگزاری ایرنا-2۵ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
در هشت دوره انتشار عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز ۴200 
تومانی از سوی بانک مرکزی، این اولین باری است که فایل اکسل 
این فهرست منتشر می شود و در نتیجه، امکان بررسی موارد تخصیص داده شده آسان تر 

شده است. 
اما با توجه به اینکه معادل یورویی یا حتی دالری تخصیص ها ذکر نشده، نمی توان ارزیابی 

دقیقی ارائه داد و همچنان می تواند شفاف تر شود.
  http://www.irna.ir/fa/News/83315051

جزئیاتدریافتشناسهبرایلوازمخانگی
شفافیتدرحوزهدولتالکترونیک

 روزنامه دنیای اقتصاد-2۵ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 
منظور  به  شبنم  طرح  حذف  از  پس  کاال  کردن  شناسه دار  طرح 
شفاف سازی اسناد تجاری و کنترل قاچاق کاال و در راستای اجرای 
آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دستور کار قرار گرفت. در این 
شیوه، واردکنندگان یا تولیدکنندگان در ابتدا نسبت به ثبت نام محصول خود اقدام کرده و 
پس از آن به منظور ایجاد تمایز بین اقالم مختلف یک کاال در سطح عرضه، نسبت به 

ایجاد شناسه رهگیری اقدام می شود. 
  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3525844
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8
تغییرهویتکاالهادرمبادیورودی

شفافیتدرحوزهوزارتخانهوسازمانهایتابعه
 روزنامه شرق-2۵ اردیبهشت ماِه 13۹۸ 

شهابالدینبیمقدار،نمایندهمجلسشورایاسالمی.
گمرک که گلوگاه ورود کاال به کشور است، یکي از مراکزي است 
که بی دقتی در مدیریت آن مي تواند زمینه بروز سودهاي کالن را براي عده اي خاص 
فراهم کند. در واقع، گمرک تنها گلوگاه ورود کاال نیست؛ بلکه یکي از گلوگاه هاي مهم 

بروز فساد در کشور نیز به شمار مي رود.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/220889



پژوهشکدهمطالعاتتوسعهجهاددانشگاهی
مجری: مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه


