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مقدمه
شرکتهایدولتیملزمبهثبتاطالعاتدرسامانهیکپارچهاطالعاتشدند

ساخت»مال«باهدفسرپوشگذاشتنبرفعالیتهاینامعلوم
هیچشفافیتیبرایواگذاریهاوجودندارد

پیشنهادهایمرکزپژوهشهایمجلسبرایاصالحساختارصنایع...
شریعتمداری:استقرارسامانههایشفافیتدراولویتوزارتکاراست
آیتاهللرئیسی:آییننامهاجرایقانون»ازکجاآوردهای؟«تدوین...

آغازثبتنامطرحترافیکخبرنگاری/انتشارنامرسانههادرسامانهشفافیت
تالشبرایتوزیععادالنهمنابعبیندانشجویان/شفافیتمالیدر...

توکلی:موضوعساختمانکنراازطریقمحسنرضاییپیگیریمیکنم
شرایطمجلسبرایشفافیتمالیکاندیداهایانتخابات

تکمیلپروندهالکترونیکسالمت/ردیابیخدماتبیماران
بودجهالیروبیرودخانههاکجاهزینهشد؟

وعدهشفافیتقراردادهایشغلی۲۰ماههشد
یکنظامشفافیتجانداربرایایران

دستکاریمدارکدرپتروشیمیگیت
تولیدبایددریکفضایرقابتیسالمهمراهباشفافیتاتفاقبیفتد

صدورکیفرخواستبرای18متهمپروندهتملکاتوتهاتراتشهرداری...
5کلیدایجاداعتمادوشفافیتدرکسبوکار
کشففسادجدیددرپروندهدکلگمشده

طرحهايشفافیتزاعقیمميشوند

»شفافیت«،مبنايتوسعهیافتگيوحلبحراناقتصادياست
شفافشدنقوانیناقتصادیموجبمبارزهریشهایبافسادمیشود
برنامههایمرکزشمارهگذاریکاالوخدماتبرایتحققدولت...

بودجهایباهزینههایمبهمودرآمدهاینامعلوم
عدهایبهدنبالسوءاستفادهازمحاکممبارزهبافساداقتصادیهستند

همهبایدازآسانژدفاعکنیم!
انتشارقراردادهایباالی1۰۰میلیونتوماندرشهرداریکرج

ترکشهایکارتخواندرمطبها
جزئیاتحضوروزیردادگستریدرجلسهکمیسیونحقوقی

تفاوترفتارقیمتمسکنبابازاراجاره/شفافیتبازارباسامانهامالک
جزئیاتهزینهکرد۶.۳میلیاردتومانیسیوهفتمینجشنوارهفیلمفجر

خرجدالرخزانهمحرمانهاست؟
صرفاعالموقوعفساداعتمادزداست

شهرداریشیرازاطالعاتالزمرادرسامانهشفافیتبارگذاریکند
شفافیتوپاسخگویی،گمشدهسازمانهایرفاهیکشور

شفافیتتجارت،گامنخستدرمبارزهباقاچاق
شریعتمداری:درمسیرفسادستیزیبااحدیتعارفنداریم

چرااموالملترابهیکبانکحاتمبخشیمیکنید؟
شفافیتمالی؛ازایرانتاروسیهوآمریکا

شفافیتنظامیارانهگامراهبردياصالحبودجه
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مقدمه

»همه حیوانات با هم برابرند، اما برخی برابرترند.« این جمله شاید معروف ترین و آشناترین 
جمله کتاب »قلعه حیوانات«، اثر اریک آرتور بلر ملقب به »جورج اورول«، منتقد ادبی و 
نویسنده انگلیسی باشد. اورول شاید با گفتن این جمله می خواسته همه آن وضعیتی را 
که حیوانات مزرعه پس از پیروزی بر آقای جونز و دار و دسته اش دچارش گشته بودند، 
به تصویر بکشد. واقعیت این بود که در پس آن دگرگونی، »همه« حیوانات نتوانستند به 
حلقه ی حکمرانی مزرعه شان وارده شده، سهمی برابر از مدیریت آن را از آِن خود کنند. 
آنچه رخ داد تلخ تر از آن بود که گمانش می رفت: رفیق »ناپلئون« با دشمن دیرینه اش، 
»جونز« وارد شراکتی تاکتیکی شد و آنچه هست و نیسِت حیوانات به شمار می رفت را میان 
یکدیگر تقسیم کردند. گرچه پیشتر قرار بود پس از انقالب، »هیچ حیوانی الکل ننوشد«، 
»هیچ حیوانی در تخت نخوابد«، »هر آنکه بر روی دوپا راه می رفت، دشمن باشد و آنکه 
چهارپا یا بال دار بود دوست به حساب آید« و ... اما همه شرایط پس از آن رخداد، و نظاِم 
اجتماعِی سلسله مراتبی که همچنان پابرجا باقی مانده بود، مانع از آن شد تا فرصت های 

دسترسی به یکسان میان همه حیوانات توزیع شود.
با الهام از کتاب قلعه حیوانات می توان پرسید که شفافیت برای چه کسی یا چه کسانی؟ 
اساساً از ِقَبِل شفاف سازی اطالعات و ...، قرار است چه کسانی منتفع و چه کسانی متضرر 
شوند؟ آیا به قول آیت اهلل رئیسی، صرف اعالم وقوع فساد یا جرائم می تواند اعتمادزا باشد یا 
در کنار شفافیت و تصویر آنچه در خفا مانده، با تذکر به بسترهای ایجاد فساد، باید اقدامات 

قانونی قابل توجهی را نیز برای ترفیع و ترمیم، در دستور کار قرار داد.
اهمیت دوچندان  دارد داالنی که شفافیت از دروِن آن انعکاس می یابد، بیشتر مربوط به 
نهادهای مردمی و شبکه های مدنی تِر یک جامعه ی همبسته باشد. ضرورِت چنین اهمیتی 

بدین دلیل است که بخش هایی از جامعه که علی الخصوص در تصمیم سازی ها و سیاست-
گذاری ها نقشی مستقیم ندارند، الاقل بتوانند با مطالبه شفافیت در کلیِت نظام تصمیم گیری، 
در جهت هرچه عادالنه تر ساختِن مناسبات اجتماعی و زیست جهاِن خود، ایفای نقش کنند. 
چنانچه اقشاِر گوناگون اجتماعی بتوانند به میزانی برابر به اطالعات انعکاس یافته از نهادهای 
تصمیم ساز و همچنین تغییر آن از طریِق تغییر سیاست ها دسترسی داشته باشند، می توان 
به خروجِی گفتمان شفافیت نیز امید بست. امیدی که ضرورتاً جمعی و از طریق تقسیِم 
برابر نقش های اجتماعی یا به تعبیر دیگر، »همگانی سازی« و دسترس پذیرِی خواسِت 

شفافیت ممکن می شود.
***

در شماره چهارم خبرنامه »شفافیت و مبارزه با فساد«، امورات دولت و وزارتخانه ها، بیشترین 
سهم از خبرها را با هفت خبر به خود اختصاص داده است. همچنین، شفافیت در حوزه های 
اطالعات و فضای مجازی، نظام پولی، مالی و بانکی و مدیریت شهری، با فراوانِی هفده، 

پانزده و دوازده درصد، رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
شاید مهمترین خبر هفته ای که گذشت، دستور معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری 
جهت ملزم ساختن کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، بانک ها 
و بیمه ها به بارگذاری اطالعات  مجموعه مورد نظرشان در »سامانه یکپارچه اطالعات 
شرکت های دولتی« باشد. از این حیث، می توان امیدوار بود که با چنین بخشنامه ای، زین 
پس و دست کم، دسترسی به اطالعات نهادهایی که علی الخصوص زیر نظر دولت فعالیت 
می کنند، با مشقت کمتری امکان پذیر باشد. دیگر خبر داِغ هفته ی گذشته، اشاره به تدوین 
آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئوالن )از کجا آورده ای؟( توسط آیت اهلل رئیسی در 

مقدمه
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دیدار با اعضای کمیسیون قضایی بوده است. وی اذعان کرده که نگارش آیین نامه در 
حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان رسیده، ابالغ خواهد شد. در دیگر خبر مهم 
این هفته می خوانیم که علی پیرحسینلو، مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران از آغاز ثبت نام طرح ترافیک ویژه خبرنگاران اطالع داده است. بدین 
منظور، خبرنگاران برای استفاده از طرح مذکور باید اطالعات و مدارک خود را در سامانه 

»تهراِن من« بارگذاری کنند.
از دیگر خبرهای هفته ای که گذشت، بر آفتاب شدِن ابرساختمانی 370 واحدی است که 
گفته می شود قرار است تا کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن اسکان یابند. این 
خبر در حالی انعکاس یافته که با اعتراض محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسالمی 
و احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیئت مدیره سمِن دیده بان شفافیت 
و عدالت همراه بوده است. توکلی اذعان داشته که قرار است پس از پیگیری مجدانه، کم 

و کیف ماجرای »ساختمان کن« را با مردم در میان بگذارد.
خبر مهم دیگر، مربوط به مواضع مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی در مورد 
مال ها)فروشگاه های بزرگ( و مگامال ها است که شاید با تخلف گسترده اخیر پروژه »ایران 
مال«، بی ارتباط نباشد. گفته می شود که ایران مال، در مساحت تجاری ۱۸۵ هزار متر 
مربعی ساخته شده که بیش از ۱0 برابر مرکز تجاری سام سنتر و مدرن الهیه و پاالدیوم 
زعفرانیه می باشد. مساحت تجاری این پروژه برابر با برخی از پروژه های عظیم تجاری 
معروف دنیا از جمله ترافورد سنتر انگلستان و مال آمریکا در نیویورک است. حریری در 
گفتگو با خبرگزاری ایسنا اذعان کرده که پروژه ی مال ها، نه تنها هیچ توجیه اقتصادی 
ندارد بلکه عمدتاً با هدف سرپوش گذاشتن و الپوشانِی فعالیت های مبهِم اقتصادی به 
انجام می رسند. الزم به توضیح است پروژه مگامال ها علی الخصوص در کالن شهرها و 
در سال های اخیر، بالی جان کسب  وکارهای کوچک بوده به نحوی که با ایجاد انحصار، 

بخش های نحیف بازار کار را لگدکوب کرده است.
از خبرهای مهم دیگر هفته پیش می توان به شفافیت مالی پروژه های انتخاباتی نمایندگان 
مجلس، بازداشت جولیان آسانژ، بنیان گذار پایگاه ویکیلیکس، هزینه کردهای مبهم بودجه 

شهرداری تهران و ... اشاره کرد که در ادامه، از نظر می گذرانید.

طبقه بند ی موضوعِی د اد ه های مربوط به »شفافیت«
مورخ 24 لغایت 28 فروردین ماهِ 1398

فراوانیتعد اد موضوع
18 درصد7دولت)دولت الکترونیک و وزارتخانه و ...(

18 درصد7اطالعات و فضای مجازی
15 درصد6نظام پولی، مالی و بانکی

12 درصد5مدیریت شهری
7  درصد3امالک و مستغالت
7  درصد3نفت و پتروشیمی

7  درصد3قضایی
5  درصد 2سایر

5  درصد2بهداشت و سالمت
3  درصد1رسانه، فرهنگ و هنر

3  درصد1صندوق های بازنشستگی
------امورات مجلس و نمایندگان

------اداری و بوروکراتیک
------ورزش
100 درصد40مجموع

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 24 لغایت 28 فروردین ماهِ 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
33 درصد13مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1

30 درصد   12روزنامه نگار-خبرنگار
15 درصد6پژوهشگران و اساتید دانشگاه

10 درصد4نمایندگان مجلس
7  درصد3وزرا

5  درصد2کنشگران مدنی
------سایر

100 درصد40مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد
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4

شرکت های دولتی ملزم به ثبت اطالعات 
در سامانه یکپارچه اطالعات شدند

شفافیت در حوزه دولت
 روزنامه ایران-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه ای، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و 
شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها را ملزم به بارگذاری اطالعات در »سامانه یکپارچه 
دولت،  هیأت  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به  کرد.  دولتی«  اطالعات شرکت های 
اسحاق جهانگیری با ارسال بخشنامه ای، همه شرکت های دولتی مشمول ماده )4( قانون 
محاسبات عمومی کشور، ماده )4( قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده )۵( قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مؤسسات انتفاعی وابسته 
به دولت را ملزم کرد تا ضمن معرفی نماینده تام االختیار خود به دفتر امور شرکت های 
دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطالعات خود را در »سامانه یکپارچه اطالعات 
شرکت های دولتی« تکمیل و بارگذاری کنند. وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و 
شرکت های مادر تخصصی نیز موظف اند درخصوص شرکت های زیرمجموعه خود اقدامات 
الزم را انجام دهند. براساس این بخشنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد 
امکانات مورد نیاز به منظور دسترسی به این سامانه را فراهم کرده و گزارش عملکرد 
دستگاه های اجرایی یادشده ی موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانی 6 ماهه به دبیرخانه 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند. گفتنی است نمایندگان مجلس هم در جلسه 
روز ۱9 فروردین ماه و در راستای شفافیت بیشتر سیستم مدیریت کشور، طرحی را تصویب 
کردند که براساس آن، شرکت های عمومی غیردولتی و خصولتی ها باید اطالعات مالی 
خود را به صورت شفاف علنی کرده و به سازمان بورس ارائه دهند. براساس تصمیم مجلس، 
در غیر این صورت اعضای هیأت مدیره این شرکت ها با مجازات هایی روبه رو می شوند. 
موافقان این طرح در توضیحات خود تأکید کردند که شفافیت، مهم ترین ابزار برای مقابله 

با فساد است.
  http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/507696

ساخت »مال« با هدف سرپوش گذاشتن 
بر فعالیت های نامعلوم

سایر
 خبرگزاری ایسنا-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که مال ها )فروشگاه های بزرگ( چه 
در کشورهای توسعه یافته و چه در کشوری مانند ایران، سرنوشت مبهمی دارند و نمی توان 

از شکوفایی آنها سخن گفت.

فصلاول:

اخباربرگزیدههفته
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ساخت مال با هدف سرپوش گذاشتن بر فعالیت های نامعلوم

حریری درباره چگونگی وضعیت ساخت مال ها در ایران نیز گفت: پیش از هر چیز، نبود 
شفافیت کامل در اقتصاد، خود را در گسترش فروشگاه های بزرگ نشان می دهد. ما در 
سال های اخیر دیده ایم که برخی افراد یا شرکت ها و سازمان هایی که وضعیت نامعلومی 
داشته اند، برای پوشش فعالیت هایشان به ساخت این فروشگاه ها اقدام کرده اند که بسیاری 

از این طرح ها به دلیل مشکالت قضائی متوقف شده اند.
به عنوان مرکز خرید طبقه متوسط  تمام جهان  در  مال ها  آن،  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
شهری محسوب می شوند و این تلقی که در آنها کاالهای الکچری یا برندهای خاص 
عرضه می شود اشتباه است، زیرا در تمام جهان برندهای الکچری کاالهای خود را در 
فروشگاه های خاص خود عرضه می کنند و این طبقه ی متوسط است که نیازهای خود را 

از طریق فروشگاه ها و برندهای متوسط تأمین می کند.
گسترش مال ها توجیه اقتصادی ندارد

به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به اینکه طبقه متوسط شهری ایران در دو دهه گذشته 
با فشارهای اقتصادی جدی رو به رو بوده و توان خرید خود را از دست داده است، عماًل 
مال ها از رونق افتاده اند زیرا امروز هزینه خرید حتی از یک برند معمولی برای قشر متوسط 

گران تمام می شود و عماًل گسترش آن ها توجیه ندارد.
  /https://www.isna.ir/news/98012509996

 هیچ شفافیتی برای واگذاری ها 
وجود ندارد

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت
 خبرگزاری دانشجو-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

خصوِص  در  پاسخی  مستضعفان  بنیاد  گفت:  عدالتخواه  جنبش  مرکزی  شورای  عضو 
واگذاری امالک خود به ضرغامی و احمدی نژاد نداده است.

علی اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 
دانشجو، پیرامون آخرین وضعیت امالکی که بنیاد مستضعفان تحت عنوان دفتر کار در 
اختیار آقایان ضرغامی و احمدی نژاد قرار داده بود، گفت: هیچ پاسخ رسمی و مستقیمی از 
سوی بنیاد مستضعفان دریافت نکرده ایم و علت این اتفاق را عدم وجود استدالل روشن و 

شفاف از چنین واگذاری هایی می دانیم.
اسکندری با تأکید بر اینکه مسئوالن بنیاد توضیح دهند مهلت آن قراردادی که مدعی اش 
هستند چه زمانی به اتمام می رسد؟ و اساساً مفاد قرارداد چیست؟، افزود: اساساً مشکل 
بنیاد و دیگر نهادهای مشابه این است که هیچ شفافیتی برای واگذاری هایشان وجود ندارد.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه گفت: این چه منطقی است که مسئوالن بنیاد 
مستضفان اشتباهات خود را در ذیل عنوان »رهبری« بپوشانند؛ در حالی که از مطالبه 

صریح رهبری مبنی بر شفافیت و حسابرسی نهادهای انتصابی فراری اند؟!
وی بیان کرد: مخالف این اتفاقیم که نهادهای مختلف از عنوان رهبر انقالب سپری بسازند 
تا عملکرد نامناسب و غیرانقالبی شان را پوشش دهند. اسکندری گفت: اجازه نخواهیم داد 
این روحیه نادرست به عادت تبدیل شود که اشخاص مختلف از بیت المال مسلمین، بدون 
سپری کردن سازوکار شفاف و مشخصی برای مسائل شخصی و سیاسی شان استفاده کنند. 

آن هم در شرایطی که ذره ای خود را موظف به پاسخگویی ندانند.
  http://snn.ir/003AzI

پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای 
اصالح ساختار صنایع باالدستی نفت و گاز

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی
 خبرگزاری دانشجو-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی 
با عنوان »مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ )گزارش دوم(«، ضمن 
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اشاره به مشکالت اصلی ساختار صنایع باالدستی نفت و گاز ایران، شش پیشنهاد برای 

اصالح ساختار این صنایع ارائه داد. این اقدامات عبارت اند از:
»۱- ایجاد شفافیت مالی بین حاکمیت و شرکت ملی نفت و افزایش کارایی و ارتقای 

شرکت ملی نفت 
2- فراهم آوردِن زمینه حضور شرکت های نفتی متوسط بین المللی.)با توجه به شرایط 
با  همراه  یا  و  غیرممکن  بین المللی،  بزرگ  نفتی  شرکت های  حضور  کشور،  تحریمی 

هزینه های گزاف خواهد بود.(
3- واگذاری میادین نفت و گاز باید به گونه ای صورت گیرد که در کنسرسیوم های شکل 
گرفته، شرکت های نفتی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی به عنوان اپراتور نقش ایفا کنند.
4- منابع مالی دولتی یا حاکمیتی برای سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز بزرگ و کم ریسک 
به صورت غیراپراتور به کارگیری شود و از این محل، درآمدی بلندمدت و پایدار کسب شود.

۵- با شفاف سازی فرایند واگذاری میادین نفت و گاز، زمینه رقابت بین شرکت ملی نفت 
با سایر شرکت های نفتی ایرانی فراهم شود تا رشد الزم صورت گیرد.

6- قراردادهای نفتی به گونه ای بازطراحی شود تا ضمن انتقال کامل ریسک میدان به 
طرف دوم قرارداد، امکان تجهیز منابع از بازارهای پول و سرمایه داخلی یا خارجی برای 

شرکت های نفتی ایرانی فراهم شود«.
  http://snn.ir/003Awf

شریعتمداری: استقرار سامانه های 
شفافیت در اولویت وزارت کار است

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری فارس-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
محمد شریعتمداری، در حاشیه نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

و در جریان معارفه ی مدیران جدید این وزارتخانه گفت: عالوه بر افراد جدیدی که منصوب 
می شوند، از تجربیات چهره های آشنای قدیمی نیز بهره مند می شویم.

شریعتمداری، مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری را بسیار مهم دانست و 
افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه های شفافیت را برای اطالع رسانی در دو  
بخش شبکه ی  مدیریت کشور  و مردم راه اندازی کرده ایم و شش سامانه در همین چند 
ماه به نقاط خوبی رسیده اند و باید کار خود را با قوت ادامه دهند. وی ادامه داد: همچنان 
سامانه های شفافیت در اولویت هستند و  سپس سایر سامانه ها با زیرساخت های الکترونیکی 

موجود در  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه ما هستند.
وی تصریح کرد: در حوزه ارزیابی عملکرد خدمات خوبی انجام شده و امید است در این 
حوزه تحوالتی ایجاد شود و کنترل ها در ارزیابی عملکردها باید محتوایی تر و روش ها و 
اصول جدیدی در این بخش، وارد ارزشیابی ها درحوزه هایی مانند حسابرسی ها شود. در 
بخش های گزارش عملکرد نیز باید بتوانیم نگاهی با تلفیق بررسی کیفی فعالیت مدیران 
را به همراه آثار شاخص های کمیت پذیر داشته باشیم و در ادامه ی مسیر، به این نوع نتایِج 

ارزیابی تکیه کنیم.
  http://fna.ir/d91l7u

آیت اهلل رئیسی: آیین نامه اجرای قانون »از 
کجا آورده ای؟« تدوین و ابالغ خواهد شد

شفافیت در حوزه قضایی
 خبرگزاری فارس-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

محمد دهقان، نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
آیت اهلل  دیدار  به  قضایی  کمیسیون  اعضای  امروز  گفت:  فارس،  خبرگزاری  پارلمانی 
سیدابراهیم رئیسی رفتند و در این جلسه که با حضور حجت االسالم غالمحسین محسنی 
اژه ای معاون اول رئیس قوه قضائیه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و تعداد دیگری از 
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مقامات قضایی برگزار شد، دغدغه های خود را پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند.

وی افزود: در این جلسه، نمایندگان دغدغه های خود را پیرامون مسائلی همچون شفافیت 
آرای قضات، مبارزه با فساد چه در داخل قوه قضائیه و چه در بیرون و مسائلی از این دست 
مطرح کردند و عنوان کردند که سازوکاری فراهم شود تا آرای قضات در منظر و مرآی 

مردم، بدون ذکر نام طرفین دعوا قرار گیرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در این جلسه، برخی اعضای کمیسیون 
قضایی با توجه به طرح ۵۱ ماده ای مبارزه با فساد که قباًل درکمیسیون قضائی تصویب 
شده بود، برضرورت وجود متولی مشخص جهت مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه های 
مختلف تأکید داشتند و خواستار اهتمام جدی در این زمینه بودند. رئیس دستگاه قضا نیز 
عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز برای مبارزه با فساد نباشد، 
قوه قضائیه در اولین فرصت چه ازطریق حمایت از طرح مذکور و چه با اتخاذ تصمیم درون 
قوه ای، سازوکار جدیدی را برای این موضوع در نظر خواهد گرفت. دهقان خاطرنشان کرد: 
آیت اهلل رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئوالن )از 
کجا آورده ای؟( در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابالغ 
خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، وجود نقص دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.

  http://fna.ir/d91lcy 

آغاز ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری/ 
انتشار نام رسانه ها در سامانه شفافیت

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری ایسنا-26 فروردین ماِه ۱39۸

مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره جزئیات طرح ترافیک 
خبرنگاران توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، علی پیرحسینلو در مورد جزئیات طرح ترافیک ویژه خبرنگاران در سال 

9۸ با بیان اینکه خبرنگاران برای ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری می بایست به سامانه 
»تهران من« وارد شوند، گفت: عمده خبرنگاران، سال گذشته در این سامانه ثبت نام کردند 
اما با این حال می بایست مدارک خود اعم از مدرک اشتغال به کار خبری در سال 9۸ یا 
بیمه خبرنگاری و یا ۱0 اثر خود را در قسمت »خدمات طرح ترافیک«، که زیرمجموعه 

آن »خدمات خاص خبرنگاران و عکاسان« است، بارگذاری کنند.
پیرحسینلو در مورد سهمیه خبرنگاران نیز با بیان اینکه براساس مجوز شورای شهر، 2 
درصد از ۱03 هزار طرح ترافیک به خبرنگاران اختصاص داده می شود، گفت: امسال برای 
اولین بار در سامانه شفافیت، عالوه بر انتشار نام خبرنگاران، دریافت کننده طرح ترافیک، 

نام رسانه و نهادی که آن ها معرفی نامه دریافت کرده اند نیز منتشر می شود.
وی با اشاره به حواشی سال گذشته در صدور طرح ترافیک برای نمایندگان مجلس و… 
گفت: تشخیص این موضوع که به چه کسی طرح داده شود یا نه؟ بر عهده رسانه است و 
اگر مدیرمسئولی برای فردی غیر از خبرنگار، بیمه خبرنگاری رد می کند و آن را به عنوان 
خبرنگار به ما معرفی می کند، ما ابتدا نمی توانیم تشخیص بدهیم که آیا به این شخص 

طرح داده شود یا نه؟ اما اگر مطلع شویم حتماً با آن برخورد می شود.
  /https://www.isna.ir/news/98012610844

تالش برای توزیع عادالنه منابع بین دانشجویان/
شفافیت مالی در دستور کار صندوق رفاه

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری ایسنا-26 فروردین ماِه ۱39۸

رفاه  صندوق  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  مطیعی  ناصر  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
دانشجویان که امروز در ساختمان مرکزی این صندوق برگزار شد، با تأکید بر اینکه همان 
روند قبلی فعالیت های صندوق رفاه دانشجویان با ارتقا کمی و کیفی در کنار همگرایی 
مدیران دانشجویی دانشگاه ها با صندوق ادامه خواهد یافت، گفت: راضی به این نیستیم 
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که وضعیت یک دانشجو در یک دانشگاه تهرانی ارتقاء یابد ولی دانشجوی دیگر در منطقه 

محروم کشور آسیب ببیند چرا که این، از مصادیق بارز حق الناس است.
وی همچنین با بیان اینکه قانون مداری، انضباط و شفافیت منابع مالی در فعالیت صندوق 
مورد تأکید ما است، گفت: منابع صندوق محدود و انتظارات دانشجویان، گسترده است. 
تطبیق این دو امکان میسر نیست مگر اینکه به ضوابط و جهت گیری های کالن اسناد 
باالدستی توجه داشته باشیم. بنابراین قانون مداری، انضباط و شفافیت منابع مالی در فعالیت 

صندوق مورد الزام ما است.
دکتر مطیعی خاطرنشان کرد: حفظ کرامت و شأن جامعه ی هدف ما باید در دستور کار 
باشد و شرط اول هرگونه حمایتی، حفظ کرامت دانشجو است. ما باید خودمان را در کنار 
دانشگاه ها و همکار و همسوی آن ها بدانیم و با آن ها همکاری کنیم. صندوق یک نهاد 
پولی و مالی است و یک رقیب بیشتر ندارد و آن هم مشکالت رفاهی دانشجویان است. 
اگر بهترین مدیران کشور را در صندوق رفاه داشته باشیم اما از نقش کارشناسان و مدیران 

داخلی غافل شویم، به هیچ توفیقی دست پیدا نخواهیم کرد.
  /https://www.isna.ir/news/98012611171

توکلی: موضوع ساختمان کن را از 
طریق محسن رضایی پیگیری می کنم

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت
 خبرگزاری ایرنا-26 فروردین ماِه ۱39۸

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با اعتماد گفته: 
»اخیراً در بازدید از منطقه کِن تهران، شهروندان مجموعه ساختمانی عظیمی در 370 واحد 
را به بنده نشان دادند که برای اسکان پرسنل مجمع در بخشی از باغات تهران ساخته شده 
که فارغ از تخلفات زیست محیطی، نشان می دهد مجمع عماًل به سمتی دیگر می رود. مگر 
مجمع اساساً چند کارمند دارد؟ قرار بود همان افرادی که در دولت، قوه قضاییه و مجلس 
مسئولیت دارند، به همراه چند نفر دیگر گرد هم آمده و در مورد مصالح نظام تصمیم بگیرند، 

اما حاال می بینیم که مسیر دیگری طی می شود.«
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح می دهد 
قبل از اینکه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، این موضوع 
را مطرح کند، او برای بازدیدی به منطقه کن رفته بود که این ساختمان نیمه کاره را هم 
دیده است. توکلی می گوید احتمااًل این ساختمان همان ساختمانی است که آقای صادقی 

درباره آن صحبت کرده اند.
او درباره دلیل بازدیدش از منطقه کن می گوید: من به درخواست اهالی کن برای بازدید 
از این منطقه رفته بودم، چرا که مردم گزارش داده بودند در این منطقه عده ای می توانند 
ساختمان های بلندمرتبه بسازند، اما در مقابل، برخی اهالی حتی نمی توانند دور باغ های خود 

را حصار بکشند. به عقیده من این برخورد ظالمانه است و آن را بررسی می کنم.
توکلی می افزاید: در همین بازدید، مردم مرا پای ساختمانی بردند و گفتند این ساختمان 
برای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. من خیلی تعجب کردم و قرار شد با آقای 

رضایی صحبت کنم و نتیجه آن را خدمت مردم اعالم کنم.
  http://www.irna.ir/fa/News/83278940 

شرایط مجلس برای شفافیت مالی 
کاندیداهای انتخابات

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری تسنیم-26 فروردین ماِه ۱39۸

انتخابات  نمایندگان مجلس شورای اسالمی شرایطی برای شفافیت مالی کاندیداهای 
پارلمان تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی امروز )دوشنبه، 26 فروردین( پارلمان با اکثریت آراء، ماده )4۵( طرح اصالح موادی 

از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند.
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براساس ماده )4۵( این طرح که درباره نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت های 

انتخاباتی و هزینه کرد آن ها است، مقرر شده است:
نامزدهای  انتخاباتی  فعالیت های  و  تبلیغات  مالی  تأمین  قانونی  منابع  و  امکانات   -۱
نامزد،  شخصی  دارایی  است:  زیر  موارد  شامل  غیرنقدی  و  نقدی  از  اعم  انتخابات، 
و  منابع  و  ایرانی  حقیقی  اشخاص  جبهه ها، کمک های  و  احزاب  مستقیم  کمک های 
امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط، استفاده از آن برای انجام 
اجتماعات، جایگاه های  قبیل سالن های  از  انتخاباتی مجاز است،  تبلیغات  و  فعالیت ها 

نصب تبلیغات و صدا و سیما.
2- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های 

انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.
3- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی 
تبلیغات استان به تصویب هیئت اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت می رسد. 
هزینه هایی که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آن ها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب 

و جبهه ها صورت می گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می شود.
مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات، مشمول این محدودیت 

نمی باشد.
4- هزینه های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است: هزینه های مربوط به دایر 
کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و 
سایر موارد مربوطه، هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه های 
تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و سایر موارد، هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی 

و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی.
•  برای خواندن سایر مواد طرح مذکور به لینک زیر مراجعه نمایید. 

  https://tn.ai/1989813

تکمیل پرونده الکترونیک سالمت/ 
ردیابی خدمات بیماران

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت
 خبرگزاری مهر-27 فروردین ماِه ۱39۸

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام 
سالمت الکترونیک کشور که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد، 
اظهار داشت: از زمانی که به وزارت بهداشت آمدم، چندین نشست کارشناسی در مورد 
اجرای پرونده الکترونیک سالمت برگزار کردیم و در زمان تصدی وزارت و پیش از 
آن، بارها برای مشاهده سامانه های سیب، ناب، پارسا و سینا به استان های مختلف سفر 
کرده ام اما پرونده الکترونیک سالمت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده 

و نظام ارجاع است.
وی ادامه داد: اواخر سال گذشته از سامانه پارسا در بابلسر بازدید کردیم و مهندس آذری 
جهرمی به همراه تیم مدیریتی وزارت ارتباطات یک روز پس از آن به این استان سفر 

کرده و مشکالت را بررسی کردند.
 محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در این جلسه از شفافیت به عنوان چهارمین 
هدف اجرای نظام سالمت الکترونیک در کشور یاد کرد و گفت: دکتر روحانی اول امسال 
از ما خواست که برای ۱2 ماه سال، ۱2 طرح الکترونیک مانند اتصال کارت های سوخت 
به کارت های بانکی و یا اجرای کد دستوری برای آگاهی از وضعیت سبد کاال که برای 

مردم قابل احساس و ملموس باشد، اجرا کنیم.
جهرمی خاطرنشان کرد: نیازهای وزارت بهداشت از نظر نقاط فاقد دسترسی به اینترنت 
مرکز داده ها را برطرف می کنیم اما همپوشانی بیمه ها باید رفع و اسناد پزشکی باید 

الکترونیکی شوند تا مردم راحت شوند.
•  تصویر مطلب، مربوط به سعید نمکی، وزیر بهداشت است.

  http://mehrnews.com/news/4592091
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4 بودجه الیروبی رودخانه ها کجا هزینه 
شد؟

شفافیت در حوزه دولت
 روزنامه همشهری-27 فروردین ماِه ۱39۸

وزارت نیرو به عنوان دبیرخانه شورای  عالی آب با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، عالوه بر 
برنامه ریزی برای الیروبی بستر رودخانه ها، بدون مماشات موضوع ساخت وسازها و تجاوز به 
حریم رودخانه ها و مسیل ها را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است. این تازه ترین دستور 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خطاب به رضا اردکانیان، وزیر نیرو است که دیروز در 
نشست شورای  عالی آب مطرح شد. انتقادها از الیروبی نکردن رودخانه ها باعث شده تا نمایندگان 
استان های سیل زده در مجلس، انگشت اتهام را به سمت وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای 
بگیرند. اصلی ترین پرسش این است که چرا سازمان برنامه و بودجه، بودجه ساماندهی و الیروبی 
رودخانه ها را اختصاص نداده است؟ این سازمان دیروز در پاسخ به پرسش همشهری، جزئیاتی از 
اختصاص ۵۱ میلیارد و ۱۵4 میلیون تومانی بودجه به تفکیک هر استان و شرکت آب منطقه ای 
را در سال97 منتشر کرد که نشان می دهد 72 درصد از کل بودجه پیش بینی شده و مصوب سال 

گذشته برای اجرای طرح های مطالعاتی و اجرایی را اختصاص داده  است.
وزارت نیرو شفاف سازی کند

اکنون نوبت رضا اردکانیان، وزیر نیرو است که گزارشی از نحوه هزینه کردن بودجه اختصاصی 
استان  نمایندگان  برخی  اینکه  به ویژه  کند.  منتشر  رودخانه ها  و الیروبی  ساماندهی  بابت 
خوزستان می گویند: اگر الیروبی رودخانه ها انجام شده و مازاد آب پشت سدها به موقع آزادشده 
بود، خسارت های سیل کاهش می یافت. به طور مشخص، ماده قانون برنامه ششم توسعه دولت 
را موظف می سازد از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱97۵ میالدی)موضوع قانون 
عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۱3۵۵/2/29( و 
قوانین مربوط و در قالب بودجه سنواتی، حداقل ساالنه 2۵ درصد نسبت به الیروبی اروندرود 

و توسعه سواحل آن اقدام کند؛ به طوری که در پایان 4 سال به اتمام برسد.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/52578

وعده شفافیت قراردادهای شغلی 2۰ 
ماهه شد

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری مهر-2۸ فروردین ماِه ۱39۸

سامانه جامع روابط کار که قرار بود در فاز اول با دو خدمت »ثبت قراردادهای کار« و 
»دادخواست الکترونیکی شکایات کارگران« آغاز شود، پس از 20 ماه همچنان راه اندازی 

نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه ۱396 در مراسمی با حضور علی ربیعی وزیر وقت کار، 
از سامانه جامع روابط کار رونمایی شد. سامانه ای که از حدود 32 نرم افزار و زیرسامانه 

تشکیل می شد و در هر زیرسامانه یک خدمت در حوزه روابط کار پیش بینی شده بود.
الزام کارفرمایان به ثبت قراردادهای کار، الکترونیکی شدن شکایت کارگر از کارفرما یا 
بالعکس به دلیل تخطی از قانون و بدون مراجعه حضوری به ادارات کار، سامانه تأیید 
بیکاری، سامانه  بیمه  پیمانکاری و شرکت های خدماتی، سامانه  امور  ایمنی  صالحیت 
حمایت از پایداری مشاغل، سامانه جامع آموزش ایمنی کار و سامانه شناسایی واحدهای 
مشکل دار، از جمله مهم ترین بخش های مرتبط با سامانه جامع روابط کار هستند که در 
راستای الکترونیکی کردن فعالیت و خدمات مرتبط با جامعه کارگری و کارفرمایی، در 

دستور کار قرار گرفتند.
در مجموع، این سامانه خدمات مختلفی را در حوزه روابط کار به متقاضیان)کارگر، کارفرما(، 
واحدهای اجرایی )کارشناسان و مدیران ادارات روابط کار، بازرسی کار و بیمه بیکاری(، 
دستگاه های دولتی)سازمان تأمین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای و....(، بخش خصوصی، 
تشکل های کارگری و کارفرمایی، مراجع قضائی و مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی ارائه می دهد.
  http://mehrnews.com/news/4593110
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یک نظام شفافیت جان دار برای ایران
شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

 خبرگزاری ایرنا-24 فروردین ماِه ۱39۸

»نخستین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطالعات برگزار شد. امیدوارم به زودی 
شاهد تصویب و ارائه برنامه جامع شفافیت سازمان باشیم. مشارکت سازمان های مردم نهاد 
در راستای مطالبه گری صحیح و اصولی، آرمانی است که برای رسیدن به آینده روشن باید 
به آن توجه ویژه ای شود.« مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطالعات ایران با نوشتن این 
متن در توییتر خود، خبر از تشکیل اولین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطالعات داد.

ترویج اکوسیستم شفافیت
چندی پیش »سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« به منظور در اختیار قرار دادن 
اطالعات غیرمحرمانه از سازمان های دولتی رونمایی شد. در ادامه نیز سازمان ها برای انتشار 
داده ها و اطالعات در این سامانه به آن دسترسی پیدا کردند. این ها قدم های خوبی در 
راستای شفافیت به حساب می آید، اما مسئله اصلی و گام بعدی، ترویج اکوسیستم شفافیت 
است. برای ترویج شفافیت، یک سازمان باید کار را به دست می گرفت؛ سازمان فناوری 
اطالعات این اقدام را انجام داد. »محمدجعفر نعناکار« روز شنبه درباره روند مطرح شدن 
بحث شفافیت در سازمان فناوری اطالعات و پیشرفت آن به خبرنگار علمی ایرنا گفت: 

وزارت ارتباطات و تمام سازمان های مربوطه در خصوص منشور حقوق شهروندی، یک 
دستیار ویژه انتخاب کرده اند؛ دستیارانی که وظیفه کمک و صیانت از حقوق شهروندی را 
در شئون مختلف کاری در سازمان خود به عهده دارند. او در ادامه گفت: جلسات دستیاران 
حقوق شهروندی هرچند هفته یک بار با حضور تمام اعضا برگزار می شود. در این جلسات 
گزارش کارهای صورت گرفته، ارائه و بر حقوقی که ذینفعان دارند و باید به آن رسیدگی 

کرد، تأکید می شود.
  http://www.irna.ir/fa/News/83276058

دست کاری مدارک در پتروشیمی گیت
شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

 روزنامه شرق-24 فروردین ماِه ۱39۸

شکوفه حبیب زاده مطرح کرد: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق 
شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱3 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
اخالل گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حالي روز چهارشنبه 
برگزار شد که هنوز اطالعات موازي دیگري در دو پرونده وجود دارد و به دلیل عدم ادغام 

فصلدوم:

سایراخبارهفته
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پرونده ها، حفره هاي تاریکي وجود دارد که مي تواند با پیوند حلقه هاي دو پرونده دیگر، 
دادگاه را به روشن شدن گستره تخلف نزدیک تر کند. جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده 
بناست امروز برگزار شود. پیگیري هاي »شرق« از جزئیات بیشتري از این تخلفات پرده 
برمي دارد. برخي از شنیده ها حاکي از دست کاري در داده هاي شرکت بازرگاني پتروشیمي 
در اواخر سال 94 است. همچنین ادعاهایی در مورد ثبت برخی شرکت های صوری که 
تاکنون نامی از آنها برده نشده، مطرح است که گفته مي شود چندی از مدیران و سهام داران 
شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش 
گاز مایع )LPG( زیر قیمت به این شرکت ها کرده اند و سپس از طریق آنها، LPG را در 
اختیار مشتریان قرار مي دادند. بازي دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگاني پتروشیمي و این 
شرکت های صوری؛ ادعاهایي که »شرق« آنها را تأیید یا رد نمي کند و نیازمند رسیدگي 
بیشتر از سوي مراجع قضائي است. این اطالعات رسیده در کنار مسائل مطرح شده از 
سوي منابع آگاه به »شرق«، ضرورت تجمیع پرونده های سه گانه جاری در مورد تخلفات 

پتروشیمي را بیشتر عیان مي کند.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/218685

 

تولید باید در یک فضای رقابتی سالم 
همراه با شفافیت اتفاق بیفتد

شفافیت در حوزه دولت
 خبرگزاری مهر-24 فروردین ماِه ۱39۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: تولید باید در یک فضای رقابتی سالم 
همراه با شفافیت اتفاق بیافتد.

فرامرز نیک سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شعار سال در واقع در امتداد 
شعار اقتصاد مقاومتی بوده و شعارهای دیگری نیز که در سنوات مختلف توسط مقام معظم 
رهبری ارائه شده است، همه در راستا و مکمل شعار اقتصاد مقاومتی بوده است، افزود: این 

بدان معنی است که ما باید از همه توان و پتانسیل داخلی به نحو احسن و با تمام ظرفیت 
استفاده کنیم و هر آنچه بالقوه داریم را به فعلیت برسانیم.
تولید در یک فضای رقابتی سالم اتفاق می افتد

نیک سرشت با اشاره به اینکه تولید در یک فضای رقابتی سالم همراه با شفافیت اتفاق 
می افتد و موضوع حمایت دولتی از بخش تولید بحث مشترک همه کشورها در این زمینه  
است، بیان کرد: یعنی ما اگر یک اقتصاد بزرگ، آزاد و پرحجمی چون آمریکا را در نظر 
بگیریم، بیشتر حمایت ها از جمله بخش کشاورزی توسط دولت اتفاق می افتد، بنابراین 
حمایت دولت در این عرصه یک امر ضروری است. نیک سرشت با تأکید بر اینکه قطع 
یقین دولت منابعی را تحت عنوان وجوه اداره شده به بخش تولید تزریق خواهد کرد که 
این کمک ها می تواند در قالب تسهیالت یارانه دار باشد، گفت: همچنین دولت شبکه و 
نظام بانکی را ملزم خواهد کرد که نسبت به تأمین منابع موردنیاز تولیدکنندگان اعم از 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام کند. در ضمن، دولت نهایت همکاری را در زمینه 
رعایت عدالت و منطق و نیز رعایت بر قانون در اجرای تعامالت اقتصادی خواهد داشت.

  http://mehrnews.com/news/4588859

صدور کیفرخواست برای 18 متهم پرونده 
تملکات و تهاترات شهرداری اراک

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری ایسنا-24 فروردین ماِه ۱39۸

دادستان اراک گفت: برای ۱۸ متهم پرونده تملکات و تهاترات شهرداری اراک، کیفرخواست 
پرونده  قاسمی در نشستی مطبوعاتی، در خصوص  ایسنا، عباس  صادر شد.به گزارش 
تهاترات و تملکات شهرداری اراک با بیان اینکه این پرونده ی حجیم و با ابعاد مختلف در 
حدود یکسال مورد بررسی دقیق ضابطین و مسئوالن امر قرار گرفته است، افزود: در حدود 
یک سال پیش موضوع تهاتر و تملک یک باغ در انتهای کرهرود مطرح شد که پس از 
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آن، دستگاه قضائی جهت بررسی ابعاد این موضوع وارد عمل شد.

و  انجام  تحقیقات  ساله،  یک  بررسی  طی  و  پرونده  تشکیل  با  کرد:  تصریح  وی 
با  که  شناخته شدند  متهم  تعدادی  پرونده  بررسی  مسیر  در  نهایی صادر شد،  قرار 
تکمیل بررسی ها، تعدادی منع تعقیب شدند و برای ۱۸ نفر نیز قرار جلب دادرسی و 
کیفرخواست صادر شد تا با ارجاع پرونده به دادگاه، حکم صادر شود. قاسمی با بیان 
اینکه ۱۸ متهم شناخته شده متشکل از مدیر سابق اداره امالک، کارمندان رسمی 
اسناد  از شهرداری،  سردفتر  نفوذ  خارج  افراد مرتبط و دارای  و جزئی شهرداری، 
رسمی و سه کارشناس رسمی هستند، گفت: سه کارشناس رسمی در اغلب تملکات 
شهرداری اراک حاضر بوده اند و عمده کارشناسی های انجام شده توسط این افراد، 
غیرواقعی بوده است. در حالی که کارشناس رسمی باید به قید قرعه انتخاب شود، اما 
این افراد با عملکردی حرفه ای و حضور غیرمستقیم در این امور، مبالغی را دریافت و 
به حساب بستگان، وابستگان و آشنایان خود واریز می کردند که امور این چنینی، روند 

بررسی پرونده را نیز دشوار کرد.
  /https://www.isna.ir/news/98012409679

 

5 کلید ایجاد اعتماد و شفافیت در 
کسب وکار

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 روزنامه جام جم-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

امری  به  شفافیت  نقد،  و  تحلیل  وبگاه های  و  اجتماعی  شبکه های  پیدایش  لطف  به 
در  کارآفرین  یک  امروزه  است.  شده  تبدیل  کسب وکار  یک  موفقیت  برای  ضروری 
مراسمی عمومی به مشتری ها، سرمایه گذاران، کارمندان و همچنین به خودش قول 
 ،Forbes می دهد بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. به گزارش زومیت و به نقل از
شفافیت در کسب وکار به معنای صداقت، عمومی سازی و رک بودن در امور مختلف 

شرکت،  درآمدهای  عملکرد،  مربوط  به  اطالعات  شفاف،  شرکت های  است.  شرکت 
فرآیندهای داخلی، منابع، قیمت گذاری و ارزش  کسب وکار را با مخاطبان خود به اشتراک 
می گذارند. شرکت های شفاف، زمانی که در روند کسب وکار مشکلی رخ می دهد، نه تنها 
آن را پنهان نمی کنند بلکه موضوع را با مشتری ها و مخاطبان خود به اشتراک می گذارند. 
ارزش های  اعتبار و موفقیت یک کسب وکار دارد و  افزایش  شفافیت نقش مهمی در 
زیادی از افزایش وفاداری کارمندان گرفته تا افزایش میزان فروش محصوالت را به 
شرکت اضافه می کند. زمانی که کسب وکار با مشتری های خود صادق و روراست باشد، 
ارتباط بهتری با آنها برقرار می کند. نتیجه یک تحقیق نیز این موضوع را ثابت کرده و 
گفته است 94 درصد مشتری ها به برندهای شفاف وفادار هستند. ما در عصر اطالعات 
زندگی می کنیم و همین باعث شده تا مشتری ها خواستار رابطه عمیق تر و شفاف تری 
به  آن  مشتری های  کند،  برآورده  را  انتظاری  چنین  نتواند  اگر یک کسب وکار  باشند. 
سمت برندی جذب می شوند که از عهده این کار برآید. این موضوع در مورد کارمندان 
نیز صادق است. کارفرمایان به دنبال استخدام کارمندان قابل اعتماد هستند و برعکس؛ 
یعنی کارمندان نیز ترجیح می دهند در یک محیط شفاف و با مدیران قابل اعتماد کار 
کنند. زمانی که کارمندان به کارفرمای خود اعتماد داشته باشند، میزان حمایت، وفاداری، 
تعامل و تعهد آنها به محیط کار نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین اگر می خواهید اعتماد 

کارمندان خود را افزایش دهید، با آنها شفاف باشید.
  http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/20050

کشف فساد جدید در پرونده دکل 
گمشده

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی
 روزنامه شرق-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

 

محمد مساعد- حکم دادگاه لندن که بالغ بر ۵0 صفحه و 27 هزار کلمه است، بخش هایي 
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از ماجراي »دکل گمشده« را روشن مي کند که پیش از این در مصاحبه هاي متهمان با 
رسانه ها ناگفته مانده یا کمتر به آن توجه شده بود. حکم دادگاه لندن در ابتدا روشن مي کند 
اواًل در این معامله قصد خرید دو دکل جمعاً به مبلغ ۸7 میلیون دالر )فورچونا به قیمت 66 
میلیون دالر و بریتانیا به قیمت 2۱ میلیون دالر( وجود داشته است؛ درحالي که مدیرعامل 
وقت شرکت تأسیسات دریایي و مشاور او که از متهمان هر دو دادگاه ایران و لندن هستند، 
این حقیقت را از هیئت مدیره شرکت پنهان کرده اند و آنچه در ایران به سهامداران شرکت 

تأسیسات دریایي ارائه شده، قرارداد خرید یک دکل به قیمت ۸7 میلیون دالر است.
 در توضیحات دادگاه لندن، همچنین افشا مي شود که برخي از مدیران شرکت تأسیسات 
دریایي، قصد داشته اند مدارک مرتبطي که این راز را هویدا مي کرد، از شرکت خارج کنند 
که با دخالت حراست شرکت موفق به این کار نشده اند. این مسئله از آن نظر مهم است که 
اگر به هر دلیلي پرداخت ها در زمان مقرر انجام مي گرفت و شرکت رومانیایي GSP قرارداد 
را فسخ نمي کرد، دکل فورچونا به ایران مي آمد و شاید هرگز هیچ کس متوجه نمي شد 
در این بین پاي یک دکل دیگر نیز درمیان بوده است. به عبارت دیگر، ممکن بود حتي 
این قرارداد به سرانجام برسد و مدیران آن مجموعه به دلیل تالش موفق براي دورزدن 
تحریم ها، تشویق شوند؛ اما در عمل نه تنها حداقل 2۱ میلیون دالر سرمایه شرکت )که در 
عمل متعلق به بخشي از مردم ایران بوده( به سرقت برود، بلکه یک دکل نیز در گوشه اي 
از دنیا مورد استفاده کالهبرداران این پرونده قرار بگیرد، بدون آنکه کسي بداند پول خرید 

آن از چه طریقي تأمین شده است.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/218760

طرح هاي شفافیت زا عقیم مي شوند
شفافیت در حوزه دولت

 روزنامه شرق-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

 

شرق: گفتگو با وحید شقاقي شهری، کارشناس مسائل اقتصادي.

چطور مي توان میزان شفافیت را در ساختارهاي اجرائي کشور افزایش داد؟ 
راهكارهاي قابل اجرا براي بخش هاي اجرائي چیست؟

یکي از مهم ترین حلقه هاي مفقوده اقتصاد ایران، بحث شفافیت است. اعتقاد دارم که 
یکي از اصلي ترین ریشه های آفت اقتصاد ایران به نبود شفافیت بازمي گردد. اقتصاد ما 
۵0 سال است که یک اقتصاد نفتي-رانتي شده است. ما پیش از سال ۱300 در زمان 
ناصرالدین شاه، نفت را کشف کردیم ولي از دهه ۵0 این اقتصاد نفتي پررنگ تر شد زیرا 
قیمت هر بشکه نفِت ما از یک دالر به بیش از ۱0 دالر افزایش یافت. به این ترتیب اقتصاد 
ما یک اقتصاد نفتي-رانتي شد. ویژگي اقتصاد رانتي نبود شفافیت است. دولت-ملت های 
رانتي که به نفت وصل هستند، شفافیت را برنمي تابند؛ زیرا همه درگیر رانت هستند و 
رانت هرگز عادالنه بینشان توزیع نمي شود. من و شما شاید به میزان صد دالر رانت در 
سال از نفت گیرمان بیاید اما در این ساختار اقتصادي یک نفر دیگر 200 دالر و دیگري 
هزار دالر رانت دریافت مي کند. آن دیگري هزاران دالر رانت دریافت مي کند. هرکس به 
نهادهاي سیاسي و قدرت نزدیک تر باشد، در این اقتصاد نفتي-رانتي، رانت بیشتري دارد. 
ذات چنین اقتصادهایي، نبود شفافیت را مي طلبد و شفافیت را برنمي تابد. رانت، ناعادالنه 
و نامساوي توزیع مي شود. همه خبردار از میزان رانت هستیم اما مشخص نیست که چه 

کساني چه میزان رانت دریافت مي کنند.
چرا نمي توانیم به سمت شفافیت حرکت کنیم؟

در شفافیت اولین سؤالي که مطرح مي شود، این است که از کجا منابع مالي خود را آورده اید 
و این سؤال، سؤالي بنیادین است. خالصه باید گفت این ثروت هاي افسانه اي از کجا آمده 
است؟ این نبوِد شفافیت منجر شده است که نتوانیم ارزیابي درستي از عملکرد دولت ها و 

نظام اقتصاد ایران، زیرنظام ها و جزءنظام ها داشته باشیم.
  http://www.sharghdily.ir/fa/main/detail/218748
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4 »شفافیت«، مبناي توسعه یافتگي و حل 
بحران اقتصادي است

شفافیت در حوزه دولت
 روزنامه آرمان-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

آرمان: گفتگو با هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی.
دولت سیاست هایی برای بحث مقابله با بحران اقتصادی و معیشت مردم در 
نظر گرفته است. نظر شما درباره به کارگیری این سیاست ها چیست و تا چه 

حد راهگشا بوده است؟
ایران شرایط خاصی را می گذراند، بنابراین تمهیدات فائق آمدن بر بحران هم باید خاص 
باشد. اگر دولت نتواند یکسان سازی در اقتصاد را کارا و عملی کند، زمینه رانت و فساد 
از بین نمی رود. مشکل اقتصاد ایران، رانت و فسادی است که از چندنرخی بودن ارز و 
چندمجوزه بودن برخی از کاالها پدید می آید. تا زمانی که چندنرخی بودن، زمینه فساد و 
رانت را مهیا می کند، شاهد شکاف طبقاتی و رانت های کالن در اقتصاد ایران خواهیم بود.

دولت برای کاهش فشارها بر مردم چه اقداماتی باید انجام دهد؟
مهم ترین اقدام، شفافیت در اقتصاد است. در این زمینه گام هایی برداشته شده و مجلس، 
قانونی را مصوب کرده است؛ اما همچنان اقتصاد از عدم شفافیت در رنج است. حتی با 
وجود این قوانین، اخیراً شاهد بودیم که ارز دولتی به کاالهایی تخصیص داده شد، اما آن 
کاال از بازار آزاد سر درآورد و اسامی استفاده کنندگان ارز دولتی مشخص نشد. شفافیت 
در کشوِر توسعه یافته حرف اول را می زند. بنابراین الفبای توسعه یافتگِی اقتصادها، شفافیت 
در بازار پول و بازار سرمایه است. اگر شفافیت وجود می  داشت، بحرانی که در زمینه 
خودرو به وجود آمد، قابل پیشگیری بود. در سال گذشته، تعدادی ماشین وارد کشور شد 
که یکباره قیمت ها را افزایش داد. مشخص نشد چه کسانی از رانت باال برخوردار بودند و 
مجوز واردات خودرو داشتند. این گونه مسائل، مشکالت اقتصاد ایران است که تا حدودی 

با شفافیت مهار خواهد شد.
  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/88905

شفاف شدن قوانین اقتصادی موجب 
مبارزه ریشه ای با فساد می شود

شفافیت در حوزه دولت
 خبرگزاری مهر-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

قوانین  شدن  شفاف  گفت:  کشور  دادگستری  وکالی  کانون  سراسری  اتحادیه  رئیس 
اقتصادی و کاهش تعداد و به روز بودن قوانین، موجب برخورد ریشه ای در مبارزه با فساد 

در کشور و اعتمادسازی عمومی می شود.
مرتضی شهبازی نیا در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت دادگستری استان قزوین در 
گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت بازنگری در قانون اظهار داشت: به نظر می رسد 

با بررسی مسائل پیش آمده، باید در اساس قانون گذاری کشور بازنگری شود.
امور  همه  در  می دهد  اجازه  مجلس  به  اساسی  قانون   7۱ اصل  کرد:  بیان  شهبازی نیا 
دولت ها  که  می شود  این  نتیجه اش  زیرا  نیست  درست  کلیت  این  و  کند  قانون گذاری 

مسلوب االختیار شده و در امور جزئی مانند ساعات کار بانک ها نیز قانون وضع  کنند.
شهبازی نیا اظهار داشت: مسئله قوانین و مقررات در فعالیت های اقتصادی از نظر شفافیت 
و مبارزه با فساد بسیار اهمیت دارد و در این میان، وجود تعارض منافع در کشوری که 
اقتصاد دولتی دارد همیشه مطرح بوده و ممکن است با منافع شخصِی برخی مدیران در 

تعارض باشد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد ما مقرراتی برای تعارض منافع شخصی نداریم و این یک 
نقص است که البته بخشی از فساد و مشکالت کشور نیز ناشی از همین خالء قانونی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکالی دادگستری کشور تصریح کرد: موضوع مهم دیگر، 
نبود شفافیت اقتصادی است. برای مثال، بودجه ما کاماًل شفاف نیست و خیلی از موارد 
هست که در قوانین بودجه دیده نشده است. لذا شفافیت و تعارض منافع از چالش های 

جدی است که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
  http://mehrnews.com/news/4590419
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4 برنامه های مرکز شماره گذاری کاال و 
خدمات برای تحقق دولت الکترونیک

شفافیت در حوزه دولت
 خبرگزاری ایرنا-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

نبود چابکی در تعامل میان اجزای زنجیره، تغییرات پیش بینی نشده و اثر آن بر سطوح 
مختلف زنجیره و نبود یکپارچگی در اجزای مختلف زنجیره ی تأمین، از جمله چالش ها 
و مسائلی است که در حوزه زنجیره ی تأمین رخ می دهد. از سوی دیگر، نبود یک زبان 
مشترک در شناسایی و به اشتراک گذاری اطالعات مربوط به موجودیت های زنجیره ی 
تأمین سبب شده تا ضمن ایجاد گمراهی در فرآیندها، هزینه های عملیاتی نیز افزایش یابد 

و عملکرد سازمان ها از بهینگی الزم برخوردار نباشد. 
تولید و انتشار اطالعات بیش از 100 هزار ایران کد در بستر پورتال ملی کاال

کدهای ملی کاال یا همان ایران کد، درواقع کاتالوگ الکترونیکی کاالهاست که توسط یک 
شناسه ۱6 رقمی برای هر قلم کاالی تجاری ایجاد می شود و اطالعات آن در پرتال ملی کاال 
در اختیار عموم قرار می گیرد. عالوه بر مخاطبان عام شناسه های ایران کد، مخاطبان خاصی 
برای این کاتالوگ ها وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(، وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و غیره اشاره کرد.  
بزرگ ترین مزیت ایران کد برای تولیدکنندگان خرد و متوسط، شناسنامه دار کردن و انتشار 
اطالعات محصوالت آن ها است، کاری که خود آن ها برای انجامش باید هزینه های گزافی 
بپردازند. همچنین مزیت عمده این سامانه برای تولیدکنندگان بزرگ کشور است که از طریق 
آن، قادرند اطالعات محصوالت خود را برای دیگر سازمان های دولتی به عنوان مصرف کنندگان 
بزرگ کشور برسانند.  ایران کد در عمر ۱2 ساله خود موفق به تولید بیش از سه میلیون و 600 
هزار کاتالوگ الکترونیکی کاال شده است و در این مدت، سرویس های اطالعاتی خود را در اختیار 
دستگاه های مختلفی ازجمله سازمان گمرک کشور، سامانه ثبت سفارش و غیره قرار داده است. 

دستاورد اصلی استفاده از این سامانه، ایجاد شفافیت و بهره مندی از نتایج آن است.
  http://www.irna.ir/fa/News/83277133

بودجه ای با هزینه های مبهم و 
درآمدهای نامعلوم

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری ایلنا-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مشکالت مهم شهرداری تهران، هزینه های باالی آن 
است که سبب اخذ عوارض بیشتر از شهروندان می شود. بسیاری معتقدند شهرداری باید 
عالوه بر تالش برای کسب درآمدهای پایدار، هزینه های خود را کاهش دهد تا مجبور 
نباشد بار آن هزینه ها را از طریق افزایش عوارض، روی دوش شهروندان بگذارد. این در 
حالی است که به گفته برخی، در الیحه بودجه 9۸ شهرداری تهران، بعضی ردیف های 
هزینه ای مبهم و کلی تنظیم شده اند و درصورتی که محاسبات آن ها دقیق تر باشد، می توان 

شهر را با هزینه کمتری اداره کرد.
بهاره آروین )رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران( در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با 
تأکید بر اینکه الیحه بودجه 9۸ شهرداری، نقاط ضعفی دارد که باید درصدد رفع آن ها 
در سال های آتی برآییم، گفت: ردیف های هزینه ای که بعضاً تکراری و مبهم هستند و 
نمی دانیم ذیل آنها دقیقاً چه کاری انجام می شود، بزرگ ترین مسئله بودجه است که باید 

حل شود.
سید محمود میرلوحی )رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران( نیز در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا گفت: باید به مرحله ای برسیم که همه منابع درآمدی که احصا می کنیم، بدوِن 
دست خوردن به خزانه بیاید و پس از معلوم شدن اولویت ها تخصیص یابد. وی افزود: هنوز 
هم ردیف های غیرشفاف در بخش درآمدی داریم و آن گونه که باید، منابع درآمدی مان از 
مناطق محقق نمی شود. البته خزانه دارِی واحد تشکیل شده اما هنوز هم در این زمینه ضعف 
داریم. حدود 7۵0 هزار متر مربع فضای تجاری، رستوران و دکه در پارک های خود داریم، 
اما این منابع در بودجه دیده نمی شود. در حوزه پسماند نیز منابع درآمدی دیده نمی شد اما 

اکنون در حال رشد در این زمینه هستیم.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-749157
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4 عده ای به دنبال سوء استفاده از محاکم 
مبارزه با فساد اقتصادی هستند

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 امتدادنیوز-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه عده ای به دنبال سوء استفاده از محاکم 
مبارزه با فساد اقتصادی هستند، گفت: این نحوه اطالع رسانی و برخورد درباره دادگاه 

پتروشیمی صحیح نیست. 
جواد کریمی قدوسی  با اشاره به برگزاری دادگاه پتروشیمی گفت: انتظار این است که وقتی 
سیر تحقیقاِت این گونه پرونده ها تمام شده و از دادسرا به دادگاه می رود، برابر نظر رهبر 
معظم انقالب در محاکم علنی برگزار شود و اطالعات صحیح پرونده از سوی سخنگوی 

قوه قضاییه و یا نماینده دادستان، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
وی با اشاره به پرونده دادگاه پتروشیمی اظهار داشت: به عنوان نمونه، در این پرونده 
روز اول می گویند که بیش از 6 میلیارد یورو اختالس شده است. روز دوم می گویند که 
هیچ گونه بدهی وجود نداشته، بلکه کلیه پول ها به حساب های مشخص و فقط با تأخیر 
واریز شده است و روز سوم، حرف دیگری را مطرح می کنند و می گویند اساساً اختالسی 

صورت نگرفته و موضوع اختالف حساب است.
کریمی قدوسی گفت: دستگاه قضایی باید هوشیار باشد و اخبار و اطالعات را شفاف در 
اختیار مردم قرار دهد. به طور قطع زمانی که اخبار به صورت شفاف در اختیار مردم قرار 
نگیرد، کسانی که در حاشیه سازی و عملیات روانی علیه جامعه استاد هستند، با سوء استفاده 
از شایعات و اخبار ضد و نقیض، ذهن جامعه را مشوش کرده و فقط اهداف سیاسی خود 
را دنبال نموده و اصل مبارزه با فساد را که همه مردم در مورد آن اتفاق نظر دارند، زیر 

سؤال می برند.
  https://www.emtedadnews.com/1165353

همه باید از آسانژ دفاع کنیم!
شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

 خبرگزاری ایلنا-2۵ فروردین ماِه ۱39۸

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه ایندپندنت، »اسالوی ژیژک«، فیلسوف و 
نظریه پرداز اسلوونیایی، در یادداشتی به دستگیری »جولیان آسانژ«، بنیانگذار پایگاه افشاگر 

ویکیلیکس، پرداخته است:
باالخره اتفاق افتاد. جولیان آسانژ از سفارت اکوادور در لندن بیرون کشیده و دستگیر شد. 

تعجبی هم نداشت؛ بسیاری نشانه ها دال بر این بود که این اتفاق خواهد افتاد. 
یکی دو هفته پیش، ویکی لیکس این اتفاق را پیش بینی کرده بود و اکنون می دانیم که 
نبود. دستگیری دوباره »چلسی  بیش  این خبر دروغی  به  اکوادور  پاسخ وزارت خارجه 
منینگ« افشاگر اطالعات طبقه بندی شده ارتش آمریکا )که بیشتر رسانه ها به آن بی توجه 
بودند(، یکی از عناصر این بازی بود. دستگیری وی که هدفی جز مجبور کردنش به افشای 
جزئیات ارتباطش با ویکی لیکس نداشت، بخشی از پیگردی است که )چنانچه( آسانژ پایش 

به آمریکا برسد، انتظارش را می کشد.
آسانژ خود را جاسوس مردم می داند: او جاسوسِی مردم را برای قدرتمندان نمی کند، بلکه 
جاسوسِی قدرتمندان را برای مردم می کند. به همین خاطر است که یگانه یاری به او باید از 
جانب ما مردم برآید. تنها فشار و بسیج ما می تواند از بار مخمصه ای که او گرفتارش است، 
بکاهد. آدمی اغلب در این باره می خواند که سرویس های مخفی شوروی نه تنها خائنان را 
تنبیه می کردند، )حتی اگر دهه ها به طول می انجامید( بلکه زمانی که آن ها به دست دشمن 
می افتادند، سرسختانه می کوشیدند آزادشان کنند. آسانژ هیچ دولتی را ندارد که حمایتش 

کند، تنها ما را دارد! پس بیایید برایش بجنگیم، حال هرچقدر که می خواهد طول بکشد!
•  تصویر مطلب، مربوط به جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکیلیکس است.

  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-750043
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4 انتشار قراردادهای باالی 1۰۰ میلیون 
تومان در شهرداری کرج

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر-26 فروردین ماِه ۱39۸

عضو شورای شهر کرج گفت: شهرداری و سازمان های تابعه موظف هستند تمامی قراردادها 
و اسناد مرتبط با آن به قیمت یک میلیارد ریال و یا بیشتر را در سامانه اینترنتی منتشر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین خلیلی اردکانی اظهار کرد: گزارش هایی از سازمان 
بازرسی در مورد عملکرد گذشته اداره امالک به دست ما رسیده است که ما را بر آن داشت 
تا با استفاده از آن گزارش، نسبت به معضالت و مشکالتی که درگذشته وجود داشته، راه حلی 
برای آینده ی کاری امالک داشته باشیم. وی افزود: ما باید بدانیم مشکالت چیست تا بتوانیم 
به سرعت آن ها را برطرف کنیم و این پیگیری می تواند هم در جهت خدمت به مردم و هم در 
جهت شفاف سازی مفید بوده و جلوی سوءاستفاده ها را بگیرد. عضو شورای شهر کرج ادامه 
داد: تحقق اهداف شورای اسالمی شهر کرج در زمینه افزایش شفافیت و دسترسی آزاد آحاد 
جامعه به اطالعات و انتشار آن و مبارزه با فساد، از اهمیت باالیی برخوردار است. قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب مجلس شورای اسالمی، همچنین تصویب نامه طرح 
تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و ارتقا سالمت نظام اداری و استقرار میز خدمت و 
ماده ۵ قانون خدمات کشوری و تصویب نامه شورای عالی اداری در میز خدمت، در جهت 
تنویر افکار عمومی، سهولت دسترسی به اطالعات و تسهیل گری هستند. خلیلی اردکانی 
اضافه کرد: در کنار اقدامات دستگاه های اجرایی و شهرداری ها در تدوین دستورالعمل های 
اجرایی به منظور انجام الکترونیکی و اعالم عمومی نمودِن اطالعات شهرداری و همچنین 
بررسی های به عمل آمده، شهرداری کرج نیز اقداماتی را در این خصوص در سنوات قبل انجام 
داده است. مقتضی است به ملحوظ نظر قرار دادن اسناد فرادستی، سوابق اجرایی گذشته در 
این خصوص و همچنین موارد ذیل به تفکیک حوزه اقدام، میزان پیشرفت و برآورد زمانی 

اتمام، به کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای اسالمی شهر ارائه شود.
  http://mehrnews.com/news/4591530

ترکش های کارت خوان در مطب ها
شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 اقتصاد آنالین-26 فروردین ماِه ۱39۸

موضوع استفاده از کارت خوان در مطب ها، که سال گذشته در مقطعی برجسته شد، دوباره 
با تصمیم یکی از مقام های قضائی در یکی از استان ها، به چالش جدی در حوزه سالمت 

تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر، اقدام دادستان استان ایالم برای استفاده اجباری 
مطب ها از کارت خوان، باعث شد تا پرونده این ماجرا دوباره جنجالی شود. از یک طرف، 
سازمان نظام پزشکی معتقد است که هیچ الزامی برای استفاده از کارت  خوان در مطب ها 
وجود ندارد و از سوی دیگر، دستگاه قضائی معتقد است که عدم استفاده از کارت خوان در 

مطب ها، نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود.
افشار خسروی زاد دادستان استان ایالم، در نامه ای به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و 
نظام پزشکی ایالم، عنوان کرده است که از فعالیت مراکز درمانی و مطب های پزشکانی 
که بدون دستگاه کارت خوان باشند، ممانعت به عمل می آید. این در حالی است که موضوع 
استفاده از کارت خوان در مطب ها، به چالشی در حوزه سالمت تبدیل شده و به نظر می رسد 

که برخی از پزشکان، چنین الزامی را قبول ندارند.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با بیان اینکه اجباری شدن کارت خوان در 
مطب ها با نظارت قوه قضائیه و سازمان بازرسی امکان پذیر است، گفت: پزشکان با استفاده 

از کارت خوان در مطب ها از قانون تمکین کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: با اجباری شدن استفاده از کارت خوان در 
مطب ها، شفافیت مالیاتی در حوزه بهداشت و درمان پررنگ تر خواهد شد زیرا برخی اعتقاد 

دارند که پزشکان درآمدهای میلیاردی دارند.
•  تصویر مطلب، مربوط به بهروز نعمتی، نماینده مجلس شورای اسالمی است.

  https://www.eghtesadonline.com/n/1j89
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4 جزئیات حضور وزیر دادگستری در 
جلسه کمیسیون حقوقی

شفافیت در حوزه قضایی
 دنیای اقتصاد-26 فروردین ماِه ۱39۸

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس از جزئیات حضور وزیر دادگستری در جلسه عصر 
ایلنا، در  با خبرنگار سیاسی  نوروزی در گفت وگو  داد. حسن  این کمیسیون خبر  امروز 
تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی گفت: امروز وزیر دادگستری در کمیسیون 
حقوقی برای پاسخ گویی به سواالت نمایندگان حاضر شده بود. وی تأکید کرد: سه سؤال 
از سوی نمایندگان درباره نحوه پیگیری پرونده پدیده شاندیز، رسیدگی به موانع اقتصادی 
و ابالغیه هایی که فقط در یک روزنامه منتشر می شود، از وزیر پرسیده شد و وزیر هم 
به همه سؤاالت پاسخ داد و نمایندگان هم قانع شدند. نوروزی در توضیح مباحث مطرح 
شده در مورد پرونده پدیده شاندیز گفت: سؤال این بود که چرا به شکایات هزاران نفر از 
پدیده شاندیز رسیدگی نمی شود. پس از ارائه توضیحاتی از سوی وزیر مقرر شد برای حل 
این مشکل، هیاتی از کمیسیون حقوقی به خراسان فرستاده شود تا در یکی از شعب مورد 

بررسی قرار بگیرد. در این میان تأکید شد که دقت، شفافیت و سرعت مورد نظر باشد.
  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3515395 

تفاوت رفتار قیمت مسکن با بازار اجاره/ 
شفافیت بازار با سامانه امالک

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت
 خبرگزاری فارس-27 فروردین ماِه ۱39۸

رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات با اشاره به اینکه نرخ اجاره بها در 

تابستان امسال همانند قیمت مسکن جهشی نخواهد بود، گفت: رشد قیمت مسکن به 
معنی رشد بسیار باالی اجاره بها نیست.

سید مهدی روانشادنیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این 
سؤال که گفته می شود چون قیمت مسکن در یک سال گذشته جهشی رشد کرده، پس 
اجاره بها نیز در فصل نقل و انتقاالت امسال جهشی افزایش می یابد، گفت: اگر رفتار بازار 
اجاره بهای مسکن در 30 سال گذشته بررسی شود، متوجه می شویم که اجاره بها بر خالف 
خرید و فروش که هر 4 سال یک بار دچار رونق و افزایش قیمت می شود، ساالنه از یک 

رشد مناسبی برخوردار می شود.
روانشادنیا با اشاره به اینکه در بازار اجاره همواره رشد خزنده ی قیمت ها را شاهد هستیم، 
ادامه داد: شاید قیمت مسکن در یک سال گذشته جهش یافت، اما این به آن معنا نیست 

که باید منتظر جهش نرخ اجاره بها در فصل نقل و انتقاالت باشیم.
وی با بیان اینکه البته نرخ اجاره بها، تابع قیمت مسکن و ارزش پول نیز هست و اگر 
التهابات ارزی نداشته باشیم، بازار اجاره نیز کمتر دستخوش تحوالت می شود، اظهار داشت: 

رشد نرخ اجاره بها امسال هم مانند سال گذشته خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که در این مدت کوتاه چه راهکاری برای کنترل نرخ اجاره 
بها می توان انجام داد.گفت: دولت باید در قالب قانون، سامانه ملی امالک و مستغالت را 

راه اندازی کند تا به شفاف سازی بازار مسکن و اجاره کمک کند.
روانشادنیا ادامه داد: به هر حال شفاف نبودن بازار مسکن و اجاره، موجب قیمت سازی 
می شود، پس دولت می تواند به خوبی با این سامانه، به آرام شدن و شفاف شدن بازار 

اجاره کمک کند.
  https://www.farsnews.com/news/13980126000909 
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4 جزئیات هزینه کرد ۶.۳ میلیارد تومانی 
سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر
 خبرگزاری مهر-27 فروردین ماِه ۱39۸

سازمان سینمایی مشروح هزینه های انجام شده در سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر 
را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در راستای سیاست 
شفاف سازِی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات، جزئیات هزینه های انجام شده در سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر منتشر 
شد. اطالعات مشروح هزینه های انجام شده در سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر در 

23 بند تنظیم شده است.
•  جدول مشروح این گزارش مالی را می توانید اینجا مشاهده کنید.

  http://mehrnews.com/news/4592955

خرج دالر خزانه محرمانه است؟
شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 اقتصادآنالین-27 فروردین ماِه ۱39۸

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از شرق، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی چهارم 
مهر سال گذشته در برنامه گفت وگوی تلویزیونی در مقابل مردم حاضر شد و گفت: »فهرست 
تمام دریافت کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که 

تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده اند، به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آن ها برای 
اطالع عموم مردم منتشر می شود. ازاین پس نیز به طور روزانه فهرست دریافت کنندگان ارز 
سامانه نیما و نیز دریافت کنندگان ارز کاالهای اساسی و ضروری اطالع رسانی خواهد شد«.

 هفت ماه از این وعده می گذرد و در تارنمای رسمی بانک مرکزی فقط سه فهرست اولیه 
از تخصیص ارزهای نیمایی و دولتی موجود است و خبری از به روزرسانی فهرست هایی 

که رئیس کل بانک مرکزی وعده اش را داده بود، نیست.
سال پیش همین روزها بود که سر کیسه ارزی شل شد. ارز چهار هزار و دویست تومانی 
میان انبوهی از واردکنندگان توزیع شد؛ درحالی که نرخ دالر در بازار آزاد تا ۱۸ هزار تومان 
هم پیش رفت. شکاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد آنچنان فریبنده بود که برای اهالی سود 
حداکثری تبدیل به یک چشمه خروشان شد. در مدت چهار ماه ابتدایی سال، 20 میلیارد 
دالر ارز دولتی توزیع شد؛ ارزهایی که یا به کاال تبدیل نشدند یا به قیمت آزاد در بازار 
فروخته شدند. فهرست های ارزی منتشر و گره از چندین و چند پرونده فساد از خودرویی ها 
گرفته تا کاغذ و موبایلی ها باز شد و به دادگاه کشانده شدند؛ اما به این سؤال همچنان 

پاسخی داده نشده که چند درصد از حجم فساد صورت گرفته، افشا و با آن برخورد شد؟
•  این خبر به همین تاریخ در روزنامه شرق انعکاس یافته است.

  https://www.eghtesadonline.com/n/1jCi 

صرف اعالم وقوع فساد اعتمادزداست
شفافیت در حوزه قضایی

 روزنامه شرق-27 فروردین ماِه ۱39۸

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه صرف اعالم خبر وقوع فساد برای مردم اعتمادساز نیست، 
اصالح روندها و بسترهای فسادزا و اعالم خبر برخورد با مفسدان را دو مؤلفه اصلی برای 
با مفاسد دانست. به  ایجاد اطمینان در مردم نسبت به مقابله نظام جمهوری اسالمی 
گزارش »ایسنا«، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضائی با تقدیر 
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4
از خدمت رسانی همه گروه های مردمی و دولتی در سیل اخیر اعم از هالل احمر، بسیج، 
ارتش، سپاه و نهادهای انقالب اسالمی، تصریح کرد: »در آستانه روز ارتش جمهوری 
قرار  دشمنان  هجمه  مورد  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  که  روزهایی  در  و  اسالمی 
گرفته است، امروز در مناطق سیل زده شاهد اجرای مانور خدمت و خدمت رسانی نیروهای 
مسلح کشورمان هستیم و حقیقتاً در این مانور خدمت، جلوه های زیبایی از اخالص، ایثار، 
دلدادگی، مردم داری و والیت مداری به چشم می خورد. باید از این نیروها و مردمان عزیزی 
که مخلصانه خدمت کردند و همچنان نیز در کنار هموطنان آسیب دیده هستند تا بخشی از 
آالم آنان را کاهش دهند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم«. رئیسی ادامه داد: »درخصوص 
مقابله با فساد، باید به یاد داشته باشیم که صرف اعالم خبر وقوع مفاسد، نه تنها اعتمادساز 
نیست بلکه اعتمادزداست. آنچه سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد می شود، 
اواًل شناسایی و رفع بسترهای فساد و ثانیاً برخورد قانونی و عبرت آموز با مفسدان است«.

  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/218913

شهرداری شیراز اطالعات الزم را در 
سامانه شفافیت بارگذاری کند

شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر-2۸ فروردین ماِه ۱39۸

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق موسوی عصر چهارشنبه در صحن علنی شورای شهر 
شیراز با تذکر به شهردار شیراز گفت: در روزهای آغازین سال جدید، بنای ما بر این است 
که در حوزه نظارت تالش بیشتری داشته باشیم. انتظار داریم شهردار و مدیران شهرداری 
در اجرای مصوبات شورای شهر و قوانین و مقررات و به ویژه رعایت حقوق مردم و به 

صورت اخص، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات توجه جدی داشته باشند.
ضروری  اطالعات  بارگذاری  موضوع  درباره  شهر  گذشته،شورای  سال  داد:  ادامه  وی 

شهروندان در ۱7 مورد مصوبه ای داشت و به شهردار ابالغ شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به راه اندازی سامانه 

شفافیت در شهرداری شیراز افزود: به رغم راه اندازی سامانه شفافیت، از بارگذاری اطالعات 
خبری نیست و ظاهراً عده ای از شفافیت در شهرداری می ترسند. موسوی اظهار کرد: اگر 
در فرایند و روند امور مشکلی نداریم، نباید از اینکه مردم به اطالعات ضروری دسترسی 
پیدا کنند، نگرانی داشته باشیم. وی از شهردار شیراز خواست دستور داده تا در اسرع وقت 
اطالعات الزم در سامانه شفافیت بارگذاری شود. موسوی همچنین از اصحاب رسانه و 

افکار عمومی خواست موضوع شفافیت را به عنوان مطالبه عمومی دنبال کنند.
  http://mehrnews.com/news/4593980

شفافیت و پاسخگویی، گمشده  
سازمان های رفاهی کشور

سایر
 خبرگزاری ایرنا-2۸ فروردین ماِه ۱39۸

دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران دانشگاهی معتقد ند برای برقراری 
نظام رفاهی همه  جانبه که توانایی حمایت جدی از اقشار آسیب پذیر را داشته باشد، باید 
شفافیت و پاسخگویی، اولویت سازمان های رفاهی کشور باشد؛ گم شده ای که به سختی 

می توان آن را در سازمان ها یافت.
چند وقتی است که برخی انجمن های علمی - دانشجویی رفاه و برنامه  ریزی اجتماعی 
کشور، مجدانه به دنبال مسئله شفافیت و پاسخگویی در کشور بوده و به دنبال آن هستند تا با 
معرفی شفافیت به عنوان یک رکن اصلی، نقش این موضوع را در بهبود اوضاع رفاهی کشور 
و سیاستگذاری برای جامعه تبیین کنند. به همین منظور، با حضور جمعی از دانشجویان و 
مشارکت انجمن علمی رفاه و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران، میزگردی تحت عنوان 

»تأثیر شفافیت و مقابله با فساد بر رفاه اجتماعی« در ایرنا برگزار شد.
زینتی«،  »پیمان  توسعه،  ارشدمطالعات  کارشناسی  التحصیل  فارغ  هراسانی«،  »سعید 
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران و »عماد پاینده«، 
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4
دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران، میهمانان این نشست بودند. این 
میزگرد به دعوت خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران و انجمن  علمی برنامه ریزی اجتماعی 
دانشگاه تهران برگزار شد، »میالد وکیلی « از دانشجویان این رشته  تحصیلی، برگزار کننده 

میزگرد بود. متن کامل این نشست را در لینک زیر دنبال کنید.
  http://www.irna.ir/fa/News/83282592 

شفافیت تجارت، گام نخست در مبارزه با 
قاچاق

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری ایرنا-2۸ فروردین ماِه ۱39۸

با  ارز گفت: متناسب  با قاچاق کاال و  رئیس کارگروه فرهنگی- اجتماعی ستاد مبارزه 
شفافیت فضای تجارت می توانیم از قاچاق کاال جلوگیری کنیم. به گزارش روز چهارشنبه 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، سی ودومین جلسه کارگروه فرهنگی- اجتماعی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد. »عبداله هندیانی« رئیس 
کارگروه فرهنگی- اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این جلسه گفت: این ستاد 

با فرمان رهبر معظم انقالب آغاز به کار کرده و بر فراقوه ای بودن آن تأکید شده است.
وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: در این قانون به صورت خاص به 
مباحث فرهنگی اشاره شده و طبق ماده ۱4 آن باید از توان فرهنگی بخش های اثرگذار 
بهره گیری کرد. هندیانی با اعتقاد به اینکه امروزه اثرگذاری فضای مجازی بیش از سایر 
حوزه ها است، گفت: اگر بسترهای پیشگیرانه را برای جامعه ی هدف مان مد نظر قرار دهیم، 

می توانیم به هدف مان نزدیک شویم.
رئیس کارگروه فرهنگی- اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حمایت از تولید را برابر 
با جلوگیری از قاچاق دانست و افزود: در شورای عالی انقالب فرهنگی، آموزش و پرورش 

متولی تدوین سیاست های فرهنگی برای حمایت از تولید داخلی شد.
  http://www.irna.ir/fa/News/83282170

شریعتمداری: در مسیر فسادستیزی با 
احدی تعارف نداریم

شفافیت در حوزه صندوق های بازنشستگی
 خبرگزاری ایرنا-2۸ فروردین ماِه ۱39۸

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی تأکید کرد که در مسیر شفافیت، امانتداری و 
فسادستیزی با احدی تعارف نداریم.

به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا، محمد شریعتمداری در این توئیت تصریح کرد: به مدیران 
عامل صندوق ها دستور دادم تمامی اضافه دریافت ها به بیت المال بازگردد و خاطیان عزل 

گردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در دیدار عصر سه شنبه خود با علی الریجانی، 
رئیس مجلس شورای اسالمی هم به موضوع صندوق ها اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه 
سال 9۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دقیق، مکتوب و به معاونت ها ابالغ 
شده است، یادآور شد: درباره مسئله صندوق ها مطالعه کرده ایم و همه چیز درباره آن ها 
شفاف شده است. لذا تالش داریم صندوق ها را در یکدیگر ادغام کرده و یا ورشکسته ها 
را منحل کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شستا نیز گفت: قصد داریم به این 
سمت حرکت کنیم که شستا رفته رفته به سمت بورس حرکت کند. همچنین تالش 
داریم تا طلب خود از افرادی که به وزارت بدهکار هستند را با راهکارهایی دریافت کنیم.

شریعتمداری ادامه داد: باید بپذیریم که جوانان باید وارد صحنه شوند، البته ممکن است 
اشتباهاتی نیز داشته باشند اما با کسب تجربه حل می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این دیدار با بیان اینکه پرداخت ها و دریافت های 
بهزیستی هم به صورت کاماًل شفاف صورت می گیرد، افزود: معاونان این وزارتخانه بدون 
تبلیغات به مناطق سیل زده سرکشی کردند و جابجایِی ساکنان به مناطق امن صورت 

گرفت تا شرایط آن ها به ثبات برسد.
  http://www.irna.ir/fa/News/83281425
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4 چرا اموال ملت را به یک بانک 
حاتم بخشی می کنید؟

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری شفاف)اتاق شیشه ای خبر(-2۸ فروردین ماِه ۱39۸

به گزارش شفاف، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش 
که در بانک مرکزی چه می گذرد؟ گفت: بانک مرکزی در آخرین اقدامی که دیروز انجام 
داده است، تمام دارایی باقی مانده مؤسسه »ثامن الحجج« را که طبق قانون، متعلق به بانک 
مرکزی به عنوان طلبکاری که پول برای نجات سپرده گذاران این مؤسسه داده است و 
همچنین، سپرده گذارانی که هنوز دارایی خود را از این مؤسسه نگرفته اند را به قیمت دوِم 
اردیبهشت سال ۱397 یعنی درست روزهایی که هنوز قیمت ارز جهش نهایی خود را طی 
نکرده بود و قیمت مسکن با قیمت فعلی بسیار فاصله داشت و تقریباً به قیمت یک سال 

پیش به بانک پارسیان داده است.
وی ادامه داد: ما که از روز اول این مورد را بررسی می کردیم گفتیم این کار را انجام دهید 
اما حاال آمدند تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند 
تا او بعداً پول های سپرده گذاران را بدهد! این کار غیر قانونی است و بوی خیانت از آن 

می آید. قیمت مستغالت از اردیبهشت 97 تا فروردین 9۸ به دو تا سه برابر رسیده است.
رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: به چه دلیل دارایی بانک 
مرکزی و مردم را به یک بانک خصوصی حاتم بخشی می کنند؟ باید بانک مرکزی در 

قبال این کار توضیح دهد.
توکلی تأکید کرد: وقتی مردم از آن ها توضیح خواستند گفته اند که این مربوط به بانک 
مرکزی است و با آن توافق کرده ایم. مگر بانک مرکزی از جیب پدرش پول درمی آورد؟ 
اگر بانک مرکزی دروغ می گوید که 23 هزار میلیارد برای این سپرده گذاران پول داده است، 
حسابش با کرام الکاتبین است و اگر راست می گوید، حق ندارد اموالی که به واسطه آن باید 

طلب خود و مردم را وصول کند، به یک بانک خصوصی ببخشد.
  http://www.shafaf.ir/fa/news/483955 

شفافیت مالی؛ از ایران تا روسیه و 
آمریکا

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 روزنامه آفتاب یزد-2۸ فروردین ماِه ۱39۸

در حالی که شفافیت مالی در ایران همچنان یکی از دغدغه های موجود به شمار می رود 
و کشور گاهی از عدم وجود انضباط مالی و شفافیت رنج می برد تا آنجا که طی سال های 
اخیر حساسیت افکار عمومی را برانگیخته است، در سایر کشورهای جهان اما شفافیت 
مالی از سوی نه تنها کمپانی داران بلکه حتی رؤسای جمهور و سایر صاحب منصبان 
قدرت و نامزدهای ریاست جمهوری، امری بدیهی و معمول آن هم در جهت جلب اعتماد 
عمومی به شمار می رود تا آنجا که روزگذشته، برنی سندرز، کاندیدای ریاست جمهوری 
انتخابات 2020 آمریکا، اظهارنامه مالیاتی اش را منتشر کرد. مقامات دولتی روسیه نیز 
به تازگی آمار اموال و دارایی هایشان را اعالم کردند. مقامات روسی حتی رئیس جمهور 
این کشور، مطابق با قانون خدمات دولتی و مقابله با فساد مالی، هر ساله موظف به 
انتشار و اعالم آمار دارایی های منقول و غیرمنقول خود هستند و این امر خود به تعبیر 
اقتصاددان ها، منجر به کاهش فساد در این کشور شده است. اما در ایران کمتر شاهد 
چنین روندی از سوی مقامات و حتی نامزدهای ریاست جمهوری بوده ایم و این عدم 
شفافیت مالی، امروز منجر به رشد فساد شده است. از این رو، این ابهام ایجاد می گردد 
که اگر در برخی کشورها، کاندیداهای ریاست جمهوری و صاحبان قدرت، پیش و پس 
از تصدی سمت، موظف به انتشار میزان دارایی های خود هستند، چرا در ایران چنین 
اقدامی در راستای مبارزه با فساد و جلب اعتماد افکار عمومی صورت نمی گیرد و چه 

چیز مانع از این اقدام می شود؟ 
  http://aftabeyazd.ir/?newsid=134210
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4 شفافیت نظام یارانه گام راهبردي اصالح 
بودجه

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 روزنامه اعتماد-2۸ فروردین ماِه ۱39۸

محمد مالنوري- در بهمن ماه سال ۱397، علي الریجاني از دستور رهبري براي اصالح 
ناکارآمدي هاي  از  نشاني  بودجه اي که هم  داد.  خبر  آینده  ماه  در چهار  بودجه  ساختار 
اقتصادي است و هم دلیلي بر ادامه یافتن آن. اظهارات حسام الدین آشنا در مورد بودجه 
در دانشگاه تهران نیز تأییدي بر ساخت اقتصادسیاسي موجود در بودجه بود. ریاست مرکز 
بررسي هاي استراتژیک ریاست جمهوري در جلسه پرسش و پاسخي در دانشگاه تهران، که 
با سؤالي در مورد بودجه نهادهاي فرهنگي مواجه شد، با بیان اینکه با شفاف کردن بودجه 
همگان مي توانند راجع به روابط قدرت آگاهی کسب کنند، گفت: در طول زمان ردیف هاي 
بودجه اي پایدار شده اند. به این صورت که در ابتدا فردي با البي، فشار، تماس و توافق، 
یک بند در بودجه ساالنه کشور به عنوان کمک به فالن مؤسسه باز کرد که در آغاز نیز 
اعتبار این بند ۱0 میلیون تومان بوده، اما به مرور زمان این بند و مبلغ اعتبار آن رشد کرده 
است. هر رییس جمهوري فکر کرده که دوستاني دارد و باید آن ها را تقویت کند؛ به همین 
دلیل نیز در بودجه ردیف هایي براي حمایت از آن ها قرار داده است. این اظهارات نشان از 
ضرورت ها براي اصالحات در بودجه است. اما داده ها نشان مي دهد نمي توان اصالحات 
بودجه را تنها به اصالحات ساختاري آن محدود دانست. یکي از بزرگ ترین این آسیب ها، 
هدررفت بخش بزرگي از منابع در قالب اختصاص یارانه ها ا ست. یارانه ها معادل 2.2 درصد 
از کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده اند و این به روشني نشان مي دهد که بدون 
توجه به اصالحات یارانه ها و شناخت ذي نفعان آن، نمي توان گامي دقیق در جهت اصالح 

بودجه برداشت.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/123132
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