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درآمد

بدون شفافیت نمی توانیم پیشرفت کنیم

شفافیت مالی شهرداری مهمتر از بودجه نویسی است

چرا انضباط و شفافیت مالِی بیشتر به انجمن موسیقی گوشزد شد

دولت پیگیر تهیه الیحه ای در حوزه شفافیت است 

مدیران شفافیت را دوست ندارند

مهم ترین معرو ف، شفافیت است

آمادگی دیده بان شفافیت برای همکاری با قوه قضاییه در مبارزه بافساد

رشد قارچ گونه فساد اقتصادی در بستر تحریم ها و عدم شفافیت

تاریکخانه های فساد؛ به جای ادارات شیشه ای

علل و عوامل عدم توفیق در مبارزه با فساد

ضرورت شفافیت و هزارتوی ناروشن درآمدهای صدا و سیما

کدام یك مهمتر است: استانی شدن یا شفافیت انتخابات؟

عدم  بارگذاری اطالعات کامل در سامانه شفافیت 

شفافیت و انضباط مالی مشخصه بارز پست بانك ایران 

افزایش اعتماد عمومی در اولویت سامانه شفافیت

رعایت اصل سالمت و شفافیت

باید قانون شفافیت در نفت به تصویب برسد

شفافیت در تراکنش های بانکی

راهکارهای سازمان مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی

چرا دولت الکترونیك محقق نمی شود؟ 

شورای عالی رفاه بر مقوله شفافیت به عنوان راهبرد مقابله با فساد تاکید می کند

حرکت کشتی بازار سرمایه در مسیر شفافیت

واکنش وزیر ارتباطات به شعار »مرگ بر رجیستری«

آخرین اخبار از طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن

مبارزه با فساد بدون شفافیت؟ هرگز 

فقدان شفافیت علت عدم توفیق در مبارزه با فساد 

دولت الکترونیك؛ ضرورتی که این روزها بیشتر احساس می شود

هزینه  سالمت با نسخه نویسی الکترونیکی شفاف می شود

شفافیتی که بر ابهامات افزود! 
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ایراد شورای نگهبان به شفاف نبودن شرکت های دولتی

بستر شفاف معامالت برای تمامی بورس ها 

شناسایی موارد فساد در حوزه دارو

مالکان ٦٢ باغ جنجالی به  زودی معرفی می شوند

شفافیت، چالش شهرسازی

تعدد حساب های بانکی مانع شفافیت
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1
درآمد

شفافیت به بیان ساده به منزله ی آن است که به گونه ای عمل کنیم که دیگران بتوانند به 
آسانی فعالیت ها و اعمالی را که انجام می شود، مشاهده کنند. این امر مستلزم گشایش و 
دسترس پذیری، ارتباطات و پاسخگویی است. فرض مفروض شفافیت این است که اعمال 
یک سازمان چنان موشکافانه و دقیق باشد که در مقابل مداقه و تحقیق عمومی تاب آورده 

و توجیه پذیر باشد. 
شفافیت رابطه ی وثیقی با فساد و ناکارآمدی دارد. به میزانی که شفافیت در یک سیستم کمتر 
باشد، آن سیستم درگیر فساد و ناکارآمدی بیشتری خواهد بود. شفافیت همچنین با مسئله ی 
مشروعیت یک سیستم ارتباط مستحکمی دارد. هرچه سیستم شفافیت بیشتری داشته باشد، 
رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی بیشتری کسب کرده و در نتیجه مشروعیت آن افزایش 

می یابد. 
در نهایت باید از ارتباط متقابل شفافیت و رفاه اجتماعی سخن گفت. شفافیت با تقویت 
اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم، موجب تقویت عملکرد رفاهی دولت ها شده و این امکان 
را فراهم می کند که برنامه های حمایت اجتماعی با سهولت و بهره وری باال اجرایی شده و 
شاخص های رفاهی جامعه بهبود یابند. عکس این قضیه در مورد فساد صادق است: سیستمی 
که درگیر فساد است، از انجام خدمات اجتماعی پایه ناتوان بوده و در نتیجه راهکاری برای 
مقابله با فقر و نابرابری نخواهد داشت و وجود این پدیده ها به منزله ی تضعیف رفاه اجتماعی 
در یک کشور است. به همین دلیل است که می بینیم میان شاخص های رفاهی و شفافیت 
همبستگی وجود دارد؛ کشورهای واجد سیستم حاکمیتِی شفاف تر، به شاخص های بهتری در 

رفاه اجتماعی نائل می آیند. 
در ایران نیز با توجه به وجود پدیده ی فساد در ابعاد مختلف که مسئوالن نظام بر ضرورت 
مقابله با آن به عنوان یک تهدید بالفصل تاکید داشته اند، پیگیری شفاف سازی روزافزون 
سیستم اجتماعیـ  سیاسی، امری ضروری و واجد فوریت است. دولت تدبیر و امید با اعتقادی 
که به مبانی حکمرانی خوب دارد، مقابله با فساد و گسترش شفافیت را سرلوحه ی برنامه های 

خود قرار داده است. 

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به »شفافیت«
مورخ 14 اسفندماه لغایت 20 اسفندماهِ 1397

فراوانیتعدادموضوع

37 درصد13نظام پولی و بانکی
17  درصد6دولت الکترونیک
9  درصد3دستگاه قضایی

9  درصد3سایر
8  درصد3نفت و پتروشیمی
8  درصد3مدیریت شهری
6  درصد2فرهنگ و هنر

3  درصد1سالمت
3  درصد1امالک و مستغالت

100 درصد37مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت
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1
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بخش مهمی از دولت که متکفل امر گسترش 
اشتغال و رفاه اجتماعی است، در ماه های اخیر پیشگام تحقق شعار شفافیت بوده و اقدامات 
مهم و قابل توجهی برای افزایش شفافیت پی گرفته است که انتشار اسامی اعضای هیات 
مدیره شرکت های تابعه وزارتخانه، انتشار دستور العمل تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران 
عامل، اعضای هیات مدیره و هیات نظارت صندوق ها و سازمان های تابعه، انتشار لیست حقوق 
و مزایای مدیران ستادی و اجرایی وزارتخانه و نهایتاً مشخصات قراردادهای سال 1397 ستاد 
وزارتخانه با پیمانکاران بخش تعاونی و خصوصی در راستای واگذاری امور تصدیگری از جمله 

این اقدامات مهم و قابل توجه است. 
با عنایت به اینکه گسترش گفتمان شفافیت هم به تحقق حقوق شهروندی یاری رسانده و 
هم افزایش اعتماد و رضایتمندی جامعه را در پی خواهد داشت، مرکز توانمندسازی حاکمیت 
و جامعه با توجه به زمینه فعالیت های خود و بر اساس زمینه ی همکاری مشترک با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به گردآوری و تحلیل اخبار، گزارش ها و تولیدات رسانه ای 

مرتبط با موضوع شفافیت و مقابله با فساد کرده است. 
تحلیلی بر محتوای رسانه ای منتشرشده در حدفاصل 14 تا 20 اسفند در قالب جداول و 
نمودارهای ذیل ارائه شده است. همچنانکه مالحظه می شود بخش عمده ای از محتوای 
تولیدشده در این بازه ی زمانی ناظر بر شفافیت در نظام پولی و بانکی )37 درصد کل تولیدات( 
و دولت الکترونیک )17 درصد( بوده است. پس از این دو موضوع، حوزه های مربوط به دستگاه 
قضایی، نفت و پتروشیمی، مدیریت شهری،  هنر، سالمت، امالک و مستغالت بیشترین حکم 

تولیدات رسانه ای را به خود اختصاص داده اند. 
علت توجه به موضوعاتی نظیر نظام پولی و بانکی، نفت و پتروشیمی، سالمت و دستگاه 
قضایی در بازه ی زمانی مورد بحث بی ارتباط با رخدادها و مسائل روز نبوده است. تصویب 
الیحه ی بودجه، ادغام بانک های نظامی، فساد کشف شده در پتروشیمی، الکترونیکی شدن 
نسخه ی پزشکی و معرفی رئیس جدید دستگاه قضایی از جمله رخدادهای محرک تولیدات 
رسانه ای در هفته ی مورد بحث بوده اند که ضرورت پیگیری موضوع شفافیت در هر یک از 

حوزه های مذکور را دامن زده اند. 
به لحاظ جایگاه افرادی که به طرح بحث پیرامون موضوع شفافیت پرداخته اند، مالحظه 
می کنیم که رؤسا یا شاغلین سازمان ها و ادارات، روزنامه نگار-خبرنگاران، وزیران، نمایندگان 

طبقه بندی داده های مربوط به  »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد
مورخ 14 اسفندماه لغایت 20 اسفندماهِ 1397

فراوانیتعدادجایگاه / سمت

43  درصد16رؤسا یا شاغلین سازمان ها و ادارات
30  درصد11روزنامه نگار- خبرنگار

13  درصد5وزیر
11  درصد4نماینده مجلس
3  درصد1کنش گران مدنی

100 درصد37مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد
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مجلس و کنشگران مدنی به ترتیب گروه های تولیدکننده ی محتوا در خصوص شفافیت و 
مقابله با فساد در این بازه ی زمانی هستند. این امر بیانگر سهم نسبتاً باالی مسئوالن و مقامات 
دولتی و نهاد ناظر )مجلس شورای اسالمی( در امر شفافیت است که امری مبارک و میمون 
است، اما در عین حال، سهم اندک کنشگران مدنی در این زمینه )3 درصد از کل تولیدات( 

بیانگر مشارکت مردمی و اجتماعی نسبتاً محدود در این زمینه است. 
اگر قائل به این باشیم که مقابله با فساد و توسعه ی شفافیت مستلزم نقش و مشارکت 
گسترده ی مردمی است، در این صورت باید به دنبال تعبیه ی راهکاری برای تقویت حضور و 
فعالیت نهادهای مردمی و سازمان های مدنی در این زمینه باشیم. هرچند نتیجه گیری و تعمیم 
یافته ها بر اساس یک بازه ی زمانی محدود این الزام را ایجاد می کند که بسیار محتاطانه سخن 
بگوییم، اما به عنوان یک فرض اولیه می توان این نکته را مورد توجه قرار داد که گفتمان 

شفافیت نیازمند حضور گسترده تر کنشگران مدنی و مشارکت مردمی است. 
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه امیدوار است که بتواند از سال پیش رو با تنظیم و انتشار 
منظم گزارش های ادواری ناشی از تحلیل محتوای رسانه ای، به راهکارهای تقویت مشارکت 

مدنی در این زمینه نیز بپردازد. 
خبرنامه ی پیش رو، گام اولیه در راستای این فرایند است که با مشارکت و همراهی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثمر رسیده و امید می رود با جدیت و گستردگی بیشتر تداوم یابد. 

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
27 اسفند 1397 
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رئیس سازمان ثبت امالک: 1

بدون شفافیت نمی توانیم 
پیشرفت کنیم

 خبرگزاری تسنیم - 19 اسفندماه 1397

رئیس سازمان ثبت امالک و اسناد کشور با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های شفافیت در حوزه 
اراضی و امالک، گفت: نمی توانیم بدون شفافیت در این حوزه به کشور توسعه یافته تبدیل شویم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم احمد تویسرکانی در همایش واگذاری هشتاد 
هزارمین اسناد امالک علوی به محرومان کشور، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد کشور سعی 
کرده زیرساخت ها ایجاد شود تا بتوانیم شفافیت را در حوزه اراضی و امالک را داشته باشیم.

وی بیان کرد: بنیاد مستضعفان نقش مهمی در شناسایی مالکیت ها داشته است و نمی توانیم 
بدون شفافیت در این حوزه به کشور توسعه یافته تبدیل شویم.

به گفته تویسرکانی، سازمان ثبت خودش را مکلف می داند در جهت منویات رهبر معظم انقالب 
حرکت کند. وی با اشاره به واگذاری امالک علوی به محرومان کشور، گفت: امیدواریم خداوند 

به ما کمک کند تا بتوانیم وظایف خود را به درستی بشناسایم و به آنها عمل کنیم.
لینک خبر : 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/19/1965551

محسن هاشمی: 

شفافیت مالی شهرداری مهمتر از 
بودجه نویسی است

 خبرگزاری تسنیم-19 اسفندماه 1397

رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: مهمتر از سند بودجه اجرای 
درست و عملکرد مالی شفاف و منضبط شهرداری تهران است. 

وی ادامه داد: با توجه به پایان رسیدگی الیحه بودجه 1398 شهرداری تهران و ارسال آن به 
مرجع قانونی برای تایید نهایی، شورای شهر به روند عادی فعالیت خود باز می گردد.

هاشمی با تاکید بر اینکه مهمتر از سند بودجه، اجرای درست و عملکرد مالی شفاف و منضبط 
شهرداری تهران است، گفت: در صورتی که این انضباط و شفافیت وجود نداشته باشد، با عدم 
تخصیص کامل بخشی از بودجه و تخصیص کامل بخشی دیگر عمال توازن الیحه بودجه 
آسیب خواهد دید و انتظار شورا از معاونین مالی و اقتصادی و برنامه ریزی  شهرداری تهران 
آن است که شفافسازی و انضباط را در تخصیص بودجه شهرداری و شرکت های تابعه در 
سال آینده ارتقا دهند تا بتوان امتداد سیاست گذاری و تقنین انجام شده در شورای شهر را در 

بدنه اجرایی شهرداری مرکز و مناطق و سازمانهای تابعه مشاهده کرد.
لینک خبر : 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/19/1965420

 چرا انضباط و شفافیت مالِی بیشتر 
به انجمن موسیقی گوشزد شد

 خبرگزاری تسنیم-18 اسفندماه 1397

جلسه هیأت امنای انجمن موسیقی ایران با موضوع بررسی عملکرد انجمن در سال 9۶ و 97 برگزار 
شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، صبح روز شنبه 18 اسفند 1397، روابط عمومی معاونت هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبری کوتاه درباره بررسی عملکرد دو سال اخیر انجمن موسیقی 
ایران منتشر کرد. خبری که از اتفاقی مهم روایت داشت اما هیچ گزارش یا مستندی از این رویداد 
ارائه نداد. در این جلسه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجمن موسیقی ایران در سال9۶ و 97 و  
برنامه های آینده انجمن ارائه شد و موارد و تکالیفی به ویژه درخصوص بازنگری اساسنامه و اصالح 

ساختار و فرایندها و همچنین انضباط و شفافیت مالی بیشتر مصوب و ابالغ شد.
لینک خبر : 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/18/1964558
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معاون رئیس جمهور در یاسوج: 1

دولت پیگیر تهیه الیحه ای در 
حوزه شفافیت است 

 خبرگزاری تسنیم-18 اسفندماه 1397

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت پیگیر تهیه الیحه ای در حوزه شفافیت است 
گفت: تالش می شود این الیحه به زودی به مجلس فرستاده شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، حسینعلی امیری در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در یک نبرد تمام عیار اقتصادی قرار داریم اظهار داشت: 
اعتماد مردم، امید مردم و جلوگیری از ریزش سرمایه های اجتماعی نظام را از تنگناهای ایجاد 

شده توسط دشمنان عبور می دهد.
وی با تاکید بر اینکه باید کارها را با تدبیر و عقالنیت انجام دهیم، عنوان کرد: در این شرایط 
تقویت سرمایه های اجتماعی با ایجاد اعتماد در میان مردم ضروری بوده و این مهم یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر است.
لینک خبر : 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/18/1964422

 
 مدیران شفافیت را 

دوست ندارند
 خبرگزاری تسنیم- 13 اسفندماه 1397

کارگردان مستند »مردم نامحرم اند« در گفتگو با تسنیم گفت: مدیران دوست ندارند شفافیت ایجاد 
شود و کسانی که برای شفافیت فعالیت می کنند تحت فشار هستند. به گزارش خبرنگار اجتماعی 
باشگاه خبرنگاران پویا، مراسم »شفافیت گامی به سوی عدالت« به همت بسیج دانشجویی دانشگاه 
شهید بهشتی با اکران مستند »مردم نامحرم اند« با حضور کارگردانان این اثر، تورج کالنتری و 

حجت االسالم امیر منیری برگزار شد. کالنتری اظهار کرد: آقای خسروآبادی که فیش های نجومی 
را افشا کرده بودند اکنون حکم شان آمده است، این در حالی است که رهبری در مورد حقوق های 
نجومی تذکر دادند. وی افزود: فعالیت در زمینه شفافیت وجود دارد، اما کسانی که در این زمینه 
فعالیت می کنند تحت فشار هستند، زیرا مدیران دوست ندارند شفافیت ایجاد شود. این کارگردان در 
مورد مستند خود گفت: وقتی در حوزه شفافیت ضعف وجود دارد نیاز به ساخت چنین کاری وجوددارد 
و اگر کم است باید علت آن را جویا شد. منیری کارگردان دیگر این اثر اظهار کرد: در زمینه فساد 
می دانیم که وضعیت فساد اداری خوب نیست، اما تنها راه رسیدن به فضای سالم شفافیت است.

لینک خبر : 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/13/1961540

 

مهم ترین معرو ف، شفافیت است
 خبرگزاری تسنیم- 20 اسفندماه 1397

دبیر ستاد احیای امر به معروف در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: من چون دنبال معروِف 
شفافیت هستم، دنبال این هستم که پلیس ما مقتدر باشد و این اتفاق مجدد بیفتد. دنبال این 
هستم که مردم بدانند، شفافیت در جامعه ما یکی از نسخه های بیرون رفتن از مرحله فساد 

جامعه است.
این گفتگو به موضوعات گوناگون و پراکنده ای پرداخته که جز اشاره ای توسط گفتگو شونده 

به مقوله شفافیت، از درجه اهمیت چندانی برخوردار نبوده است.
لینک خبر : 

https://tn.ai/1966561
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1
آمادگی دیده بان شفافیت برای  
همکاری با قوه قضاییه در مبارزه 

بافساد
 خبرگزاری ایرنا- 20 اسفندماه 1397

رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رییس 
جدید قوه قضاییه ضمن تبریک به وی در مسئولیت جدید، آمادگی این سازمان را برای 

همکاری با این قوه در مبارزه با فساد اعالم کرد.
است.  اقدامات  این  بخش  مهم ترین  شفاف سازی،  کرد:  خاطرنشان  نامه  این  در  توکلی 
شفاف سازی به این معناست که مردم باور کنند که بنا نیست چیزی از آنها پنهان داشته شود. 
شفاف سازی ارزان ترین، ساده ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. 
در این زمینه اقداماتی که از دوره پیشین برای الکترونیکی کردن دادرسی و توسعه حوزه رسانه 
از طرقی همچون تأسیس خبرگزاری انجام شده، باید استمرار یافته و تکمیل شود؛ اما این 

همه اگر چه الزم، ولی کفایت نمی کند و دستگاه قضا محتاج تغییر راهبرد است.
توکلی افزود: تغییر راهبرد وقتی احساس می شود که مصادیق بزرگ برای مردم آشکار شود؛ 
مانند ماجرای حساب های قوه قضاییه در بانک مرکزی، شیشه ای کردن کامل دادگاه مقامات 
سیاسی و اداری و پرونده های کالن فساد مالی. شفاف کردن، روش های نارسا یا نادرست را 
آشکار می کند و امکان اصالحات را فراهم می سازد و چون باطل السحر دشمنان و دهان بند 

یاوه گویان عمل خواهد کرد.
از گزینشی  امر شفاف سازی فراگیربودن آن و پرهیز  این که نکته مهم در  بیان  با  وی 
عمل کردن است، تصریح کرد: البته مواردی را قانون منع کرده که اگر قانون، قابل دفاع 
است باید با صراحت، این موارد استثنا و دالیل آن به اطالع مردم رسانده شود و در همان 
حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره اندیشی شود. فراموش نکنیم در 
وضعیت کنونی به ُیمن وجود شبکه های اجتماعی، راستی آزمایی برای مردم دشوار نیست و 
اگر مصلحت سنجی های رایج در شفاف سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار 

نباشد، طریق موفقیت آشکار است.

لینک خبر : 
http://www.irna.ir/fa/News/83239426

 

رشد قارچ گونه فساد اقتصادی 
در بستر تحریم ها و عدم شفافیت

 خبرگزاری ایرنا- 20 اسفندماه 1397

یادداشت: رشد قارچ گونه مفسدان اقتصادی حکایت از عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی 
به خصوص در شرایط دشوار تحریم ها دارد. از میان برداشتن این دانه درشت ها، نیازمند 
تصویب و نظارت بر اجرای دقیق قوانین کارآمد است تا با شفاف سازی در عرصه های مختلف 

از رشد و تکثیر این اخالل گران اقتصادی پیشگیری کرد.
امروزه فرصت طلبانی با سوء استفاده از خالهای قانونی موجود به انباشت ثروت هایی بادآورده 
اقدام کرده و هر یک در شرایط خاص اقتصادی کنونی، ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور 
را هدف قرار داده و بدین گونه زندگی میلیون ها ایرانی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
به خطر انداخته اند. آنچه که از جزییات این فسادهای اقتصادی آشکار شده است بر این امر 
داللت می کند که متهمان با بهره گیری از شرایط تحریم و به واسطه عدم نظارت الزم و 
همچنین با انجام دادن البی هایی، توانسته اند پول های کالنی را به یغما ببرند و با اخالل 

در نظام اقتصادی کشور، بیش از پیش به تورم و رکود دامن بزنند.
در این میان، اصالح زیرساخت های مالی شفاف سازی و نظارت بر اجرای فعالیت های 

اقتصادی از ضروری ترین راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
لینک خبر : 

http://www.irna.ir/fa/News/83239066
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تاریکخانه های فساد؛
به جای ادارات شیشه ای
 خبرگزاری ایرنا- 20 اسفندماه 1397

یادداشت: به اذعان بسیاری از فعاالن اقتصادی، مقوله فساد که پیشترها در سطوح پایین تری 
در جریان بود، در دوره احمدی نژاد و در پی دو تحول عمده در کارگزاران فاسد، روند دیگری 
را ادامه داد. اولین تحول، باال رفتن سطح فساد بود، به طوری که برخی از وزرای او و حتی 
چند نفر از معاونانش از جمله معاون اولش محاکمه و زندان شده اند. نکته دوم اینکه فساد 
خانوادگی شده است. دختران و پسران این مسئولین نیز وارد چرخه مذموم و شوم فساد شده اند.

اگر بخواهیم مختصر و مفید به علت اصلی ماجرای فساد اشاره کنیم، باید از فقدان شفافیت 
نام ببریم. عدم پاسخگویی مسئولین، کنار گذاشتن مقررات، وجود تحریم ها در کنار فقدان 
فضای رسانه ای کارآمد و آزاد، موجب شده که همه اتفاقات نه در ادارات شیشه ای بلکه در 

تاریکخانه های فساد رخ دهد.
نکته بسیار جالب اینکه در گذشته و به تناسب که برخی از رسانه ها به اطالعاتی دسترسی 
پیدا می کردند و قدری شفاف می نوشتند، شاهد فاش کردن این فسادها بوده ایم ولی آنچه 
موجب تأسف است، بی توجهی دست اندرکاران امر به این افشاگری ها است که در نهایت 
موجب می شود پس از گذشت 8 سال به پرونده ای رسیدگی شود که باید سال ها پیش این 
افراد به پای میز محاکمه آورده می شدند. با این حال بدون حل مشکل شفافیت، فرآیند تولید 
فاسد و اختالس کردن ادامه خواهد داشت. مبارزه با فساد بدون تأمین و برقراری شفافیت 

هرگز محقق نخواهد شد. 
این یادداشت به همین تاریخ در روزنامه ایران نیز منتشر شده است. 

لینک خبر : 
http://www.irna.ir/fa/News/83239005

 

علل و عوامل عدم توفیق در 
مبارزه با فساد

 خبرگزاری ایرنا- 20 اسفندماه 1397

بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری در سرمقاله ای در روزنامه آرمان، نوشته است: 
در حوزه فساد، حیرت انگیز این است بسیاری از کسانی که مرتکب اینگونه اعمال می شوند 
از نظر سنی افرادی هستند که بعد از پیروزی انقالب رشد یافته و قاعدتا می بایستی تعلیماتی 
که در مدارس و دانشگاه ها می دهند، آنچه در اجتماع مالحظه کرده و تریبون های عمومی 

و رسمی کشور اعالم نموده اند در وضعیت آنها چنان ثاثیر کرده باشد که از فساد بگریزند.
به طور کلی اگر به موارد فساد مالی مراجعه کنیم همواره یک سر قضیه به شکلی مستقیما یا 
غیر مستقیم به دولت و خزانه مربوط می شود. به عبارت دیگر اگر بخش خصوصی از رقابت 
مکارانه خودداری کند، مالیات دولت را نیز بدهد و مرتکب کم فروشی و گران فروشی یا امثال 
اینها نشود، اصوال در مورد او بحث فساد مالی قابل طرح نیست یا کمتر قابل طرح است، اما 
وقتی که یک طرف قضیه به نوعی به دولت و خزانه وصل شد اینجاست که امکان مفسده 

و انواع تخلفات و انحرافات مالی ایجاد می شود.
به طور مشخص می توان گفت که آفت فساد شفافیت است. وقتی همه پرداخت ها و دریافت ها 
شفاف باشد و مشخص شود که افراد از کجا، چه مقدار و برای چه وجهی دریافت می کنند و 
به چه کسانی، برای چه منظوری و به چه مقدار وجهی پرداخت می کنند، عمال امکان افساد 
و فساد وجود نخواهد داشت یا به حداقل خواهد رسید. آنچه که به نظر می رسد در حال حاضر 
در مسیر این حرکت هستیم، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد یکسان بودن و تساوی همه 
افراد، اشخاص و سازمان ها از این نظر است که کس یا شخصی از دایره این شفافیت بیرون 

نماند وا... اعلم.
این یادداشت به همین تاریخ در روزنامه آرمان  نیز منتشر شده است. 

لینک خبر : 
http://www.irna.ir/fa/News/83238829
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ضرورت شفافیت و هزارتوی 
ناروشن درآمدهای صدا و سیما

 خبرگزاری ایرنا- 19 اسفندماه 1397

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، سال ها است که بحث بر سر 
نحوه عملکرد صدا و سیما و برنامه های تولیدی این سازمان، مورد انتقاد کارشناسان قرار 
گرفته است؛ اما به نظر نمی رسد تغییری در عملکرد این سازمان دیده شود. این سازمان با 
صدها میلیارد بودجه رسمی دولتی و میزان نامشخصی درآمد حاصل از تبلیغات، همچنان از 
کمبودهای مالی گالیه می کند و خواستار اختصاص بیش از پیش بودجه است؛ این در حالی 
است که به نظر می رسد این سازمان در وضعیت فعلی نیز نسبت به بودجه ها و درآمدهای 

دریافتی خود، عملکرد روشنی ندارد. 
بنابر الیحه پیشنهادی دولت، بودجه صدا و سیما در سال 1398، 1988 میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است. در همین الیحه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 219 میلیارد تومان 
بودجه پیش بینی شده است و با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که بودجه صدا و 

سیما در این الیحه 9 برابر بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس و در همین ارتباط می خوانیم: »درباره بودجه صداوسیما 
باید توجه داشت عالوه بر مبلغ 1.988 میلیارد تومان که از محل اعتبارات فصل رسانه برای 
این سازمان پیشبینی شده، اعتباری بالغ بر 2.000 میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی، 
مبلغ 150 میلیارد تومان در جدول 21 به عنوان کمک برای صداوسیما و نیز مبلغ 100 میلیارد 
تومان برای تأدیه بدهی¬های این سازمان به شرکت ارتباطات زیرساخت از محل همان 
جدول برای سازمان صداوسیما پیش¬بینی شده است، بدین ترتیب باید گفت، با احتساب 
مبالغ فوق سرجمع اعتبارات پیشبینی شده برای صداوسیما 4.238 میلیارد تومان خواهد بود«.

لینک خبر : 
http://www.irna.ir/fa/News/83238589

 

 کدام یك مهمتر است: 
استانی شدن یا شفافیت انتخابات؟

 خبرگزاری فارس- 14 اسفندماه 1397

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی حقوق¬دان و مدرس 
دانشگاه یادداشتی با عنوان »کدام یک مهمتر است: استانی شدن یا شفافیت انتخابات؟« 

نوشت: 
انتخابات در ایران از جمله مهمترین دستاوردهای مردم ساالری به شمار می آید و کثرت 
دفعات برگزاری انتخابات سرعت رشد و بلوغ سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات های ریاست 
جمهوری،  مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان و شوراهای اسالمی شهر و روستا را در 

ایران به شدت باالبرده است.
اهمیت، تأثیرگذاری باال و مبنا قرار گرفتن انتخابات به منظور تصدی مناصب حکومتی 
موجب شده مردم،  نخبگان و به ویژه مقامات و شخصیت های سیاسی و احزاب و جوامع بدنی 
حساسیت زیادی نسبت به قواعد و قوانین تنظیم کننده ی آن و همچنین فرآیندهای انتخاباتی 
در کشور داشته باشند. این حساسیت همچون قیچی دولبه ای در عین مزایای مختلف، از 

معایبی نیز برخوردار است.
شفافیت عملکردهای تبلیغاتی و طراحی نظام¬های حقوقی روشن و مدرن نسبت به ابعاد 
مختلف موضوع تبلیغات انتخاباتی به ویژه موضوع هزینه¬های انتخاباتی و ایجاد سازوکار 
نظارتی و صیانتی الزم به منظور جلوگیری از تخلف یا فساد در این حوزه¬ها ضرورتی انکار 
ناپذیر است که به نظر از اولویت بسیار بیشتری نسبت به هر موضوع دیگری در امر انتخابات 
برخوردار بوده و ارائه ی هرگونه طرحی بدون پرداختن به این موضوع شائبه¬ی عدم توجه به 

منافع ملی و حقوق عمومی را در ذهن بپروراند.
عدم وجود یا تحقق نظام حقوقی¬قضائی مؤثری به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم 
انتخاباتی و صدور حکم فوری، بدون اتالف وقت، پیشگیرانه و تعیین کننده در خصوص 
موارد تخلفات و جرایم گزارش شده در ایام انتخابات نیز می تواند پایه¬ی دوم طرح اصالح 
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قوانین انتخاباتی در کشور باشد که ضرورت آن در تمامی ادوار انتخابات به شدت احساس 

شده و سیاست های کلی انتخابات نیز بر آن تأکید داشته¬اند.
لینک خبر : 

https://www.farsnews.com/news/13971214000364

عدم  بارگذاری اطالعات کامل  
در سامانه شفافیت دهن کجی به 

خواست مردم است
 خبرگزاری فارس- 18 اسفندماه 1397

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه، امور حقوقی و امالک شورای شهر شیراز گفت: عدم  بارگذاری 
کامل اطالعات در سامانه شفافیت یعنی سوءاستفاده، رانت و دهن کجی به شورا و خواست 
عمومی، شهرداری ملزم به  بارگذاری کامل اطالعات است و تأخیر به مفهوم عدم التزام به 

پاسخگویی و مردم است.
شفافیت موجب جلب اعتماد مردم به شورا و شهرداری

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه، امالک و امور حقوقی شورای شهر شیراز در این خصوص 
اظهار داشت: سامانه شفافیت به همت شهرداری )سازمان فاوا( طراحی و در دسترس مردم 
قرار گرفت اما اصل کار این است که اطالعات باید در سامانه بارگذاری شود، برخی اطالعات 
را بارگذاری کرده اند اما مابقی چه؟ عدم بارگذاری اطالعات یعنی عدم شفافیت، یعنی اینکه ما 

می ترسیم مردم بدانند چه می کنیم.
عبدالرزاق موسوی ادامه داد: عدم بارگذاری کامل اطالعات در سامانه شفافیت یعنی سوءاستفاده، 
رانت و دهن کجی به شورا و خواست عمومی؛ شهرداری ملزم به این کار است و تأخیر به 

مفهوم عدم التزام به پاسخگویی و مردم است.
وی با بیان اینکه شفافیت موجب جلب اعتماد مردم به شورا و شهرداری و جلوگیری از سوءظن 
و بدبینی است، افزود: به دلیل فقدان شفافیت به مناسبت های مختلف برخی مدیران قبلی 

و فعلی موفقیت ها را به  حساب خود و ناکامی ها را به طرف دیگر نسبت می دهند، همین جا 
از شهردار می خواهم گزارش مستند وضعیت مالی و عمرانی و اداری زمانی که شهرداری را 
تحویل گرفته است به شورا و مردم ارائه دهد؛ البته شورای شهر هم  باید این کار را انجام 

دهد تا امکان ارزیابی برای مردم فراهم شود.
لینک خبر : 

https://www.farsnews.com/fars/news/13971218001085

 

شفافیت و انضباط مالی مشخصه 
بارز پست بانك ایران 

 باشگاه خبرنگاران جوان- 20 اسفندماه 1397

مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به چالش های موجود در نظام بانکی کشور شرایط موجود 
برای این بانک را در حال حاضر مطلوب ارزیابی کرد.

فرحی به کسب رتبه اول در ارزیابی عملکرد بانک های دولتی توسط این بانک اشاره کرد 
و گفت: کسب این افتخار موجب ارتقاء جایگاه پست بانک ایران در نظام بانکی کشور شده 

است و امروزه شبکه بانکی کشور به پست بانک به عنوان یک بانک موفق نگاه می کند.
مدیرعامل پست بانک ایران، استقرار سامانه یکپارچه بانکی )core( را حرکتی بزرگ توصیف 
کرد و تصریح کرد: بر بستر این نرم افزار زمینه ارائه خدمات متنوع و جدید در بانک فراهم 

شده و می توانیم ماموریت های جدید بانک را به خوبی انجام دهیم.
وی، ادامه داد: یکی از مشخصات بارز پست بانک ایران انضباط مالی و شفافیت است که 

رویکرد بانک مرکزی نیز تایید کننده همین امر می باشد.
فرحی، به تفاهم نامه ها و قراردادهای متعدد این بانک با دستگاه های اجرائی کشور اشاره 
کرد و افزود: موفقیت بانک در اجرای این تفاهم نامه ها نشان دهنده توان، انضباط مالی و 
همکاری تمام واحدهای بانک است و وجود این مزیت ها باعث شده که این بانک به عنوان 

بانکی منضبط در نظام بانکی قلمداد شود.
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فرحی، به ویژگی های برجسته شغلی و شخصیتی مدیر قبلی امور شعب و بازاریابی اشاره کرد 
و اظهار داشت: دکتر کریمی طی بیش از 20 سال فعالیت در بانک خدمات ارزنده و تحول 
سازی در بانک انجام داده اند و مدیر جدید نیز قطعا با تعامل و درایت می توانند مسیر توسعه 

شعب و خدمات بانک را تسریع ببخشند.
لینک خبر : 

https://www.yjc.ir/fa/news/6862437

 

افزایش اعتماد عمومی در 
اولویت سامانه شفافیت

 باشگاه خبرنگاران جوان- 20 اسفندماه 1397

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فریبا بریمانی 
رئیس مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی کشور در نشست خبری که 
برای اعالم جزئیات سامانه های شفافیت و سامانه ناظر مرکز فرماندهی و کنترل سیاست ها و 
برنامه های اشتغال کشور امروز )دوشنبه 20 اسفند ماه( برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بهزیستی 

کشور همواره خدمات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه سامانه شفافیت سازمان بدون پرداخت هیچ هزینه ای ایجاد شده است، 
افزود: افزایش میزان اعتمادعمومی و سرمایه اجتماعی و ارتباط مستقیم با مردم در اولویت 

کار بوده است.
در ادامه امیر محرابی معاون آمار و فناوری اطالعات سازمان بهریستی اظهار کرد: 18 هزار و 

500 قرارداد و تفاهم نامه سازمان بهزیستی در سامانه شفافیت بارگذاری شده است.
وی با بیان اینکه اطالعات 4 هزار و 700 پیمانکار سازمان بهزیستی به تفکیک استان و 
شهرستان از طریق این سامانه قابل مشاهده است، گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته 
اطالعات خیرین و داوطلبانی است که کمک های نقدی، غیر نقدی، کاالیی و خدماتی را به 

سازمان بهزیستی انجام می دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این سامانه در بخش دولتی سازمان مشغول فعالیت است، 

گفت: امید است در آینده نزدیک این سامانه بتواند در اختیار بخش غیر دولتی نیز قرار گیرد.
لینک خبر : 

https://www.yjc.ir/fa/news/6862520

 

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

رعایت اصل سالمت و شفافیت
 خبرگزاری ایلنا- 19 اسفندماه 1397

یادداشت: بی تردید نقش نظام بانکی در توفیق برنامه های اقتصادی دولت بی بدیل است 
و رئیس جمهوری محترم نیز به نقش و اهمیت نظام بانکی در موفقیت برنامه های دولت 
اذعان دارند. بر اساس مطالعات انجام شده یکی از راههای بهبود فضای کسب و کار، تسهیل 
تامین مالی از بانک ها است. همچنین بر اساس گزارش آینده پژوهشی، مسئله بانکی جزو 

پنج مسئله اولویت دار اقتصاد ایران عنوان شده است .
اگر یک حکمرانی خوب با رعایت اصل سالمت و شفافیت در یک سازمان وجود داشته باشد 
آن سازمان به تعالی خواهد رسید. هچنین بکارگیری کادر مدیریتی شایسته و نیروی انسانی 
کارآمد، متعهد و متخصص از جمله مهم ترین مواردی است که سازمان ها باید همواره برآن 

تاکید ورزند.
بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از ارکان تخصصی اقتصادی در کشور و به عنوان کانون 
حمایت و مشارکت در برنامه های اقتصادی دولت، از جمله نهادهای مالی است که در حوزه 
شفافیت عالوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم 

موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است.
امید می رود این بانک با رعایت اصل سالمت و شفافیت و توجه به مسئله جوانگرایی در ارکان 

این بانک بتواند گاهای موثری را در تحقق اهداف اقتصادی دولت بردارد.
لینک خبر : 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-738226
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تحقیق و تفحص از نفتی ها به سرانجام نمی رسد 

باید قانون شفافیت در نفت به 
تصویب برسد

 اقتصاد آنالین- 20 اسفندماه 1397

مریم علیزاده؛ گفتنی است اول بهمن ماه سال جاری طرح تحقیق و تفحص از شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص موضوعات مختلف از قبیل آخرین وضعیت طرح 
برندینگ، بررسی دالیل کاهش صادرات فرآورده های نفتی و سوخت رسانی به کشتی ها در دریا 
)بانکرینگ(، چگونگی بازار خرید و فروش وکیوم باتوم در کشور، نحوه و میزان فرآورده دریافتی از 
پاالیشگاه های سوخت به رغم مصوبه مجلس شورای اسالمی و همچنین دلیل عدم به کارگیری 
کارت سوخت در جایگاه ها به رغم مصوبه مجلس شورای اسالمی در کمیسیون انرژی مطرح 

شد. اما این موضوع تاکنون با تعلل نمایندگان به سرانجامی نرسیده است.
در این خصوص حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار اقتصادآنالین گفت: 
هر سال ما پیشنهاداتی را به کمیسیون تلفیق ارائه می دهیم. سال جاری نیز پیشهاد دادیم که 
چهار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد های نفتی، شرکت 
ملی گاز و شرکت ملی نفت را در خصوص بودجه ارائه شده برای سال 98 به دقت مورد 
بررسی قرار دهیم. وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در بودجه و عملکرد این چهار شرکت 
گفت: در حال حاضر بررسی دخل و خرج شرکت های فوق یکی از ضروریات است که باید 
به آن رسیدگی شود و در غیر این صورت بروز خرابکاری هایی از جنس اختالس ۶ میلیارد 

یوروریی و فساد در میادین نفت و گاز از بین نخواهد رفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است وقتی مجموعه ای را مورد بررسی قرار نمی 
دهیم نباید توقع داشته باشیم که فسادی در آن مجموعه رخ ندهد. به گفته حاجی بابایی، باید 
خوراک تحویلی به پتروشیمی ها و همچنین میزان تولید و فروش این شرکت ها در بودجه 

کاماًل مشخص باشد تا جلوی رانت و فساد گرفته شود.
لینک خبر : 

https://www.eghtesadonline.com/n/1hN5

شفافیت در تراکنش های بانکی:  
بانك ها مشمول مجازات های قوانین 

مقررات پولی و بانکی می شوند
 اقتصاد آنالین- 19 اسفندماه 1397

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز )یکشنبه 
19 اسفند( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی اصالحات الیحه بودجه سال 98 کل 
کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء 7 بند الحاقی 1 تبصره 1۶ ماده واحده این الیحه 
با 172 رأی موافق، ۶ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن 

موافقت کردند.
براساس جزء 7 اصالح شده بند الحاقی 1 تبصره 1۶ ماده واحده این الیحه؛ بانک های دولتی 
و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات های انتظامی 

موضوع ماده )44( قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 می شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصالح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 1۶ ماده واحده این الیحه 
با 182 رأی موافق، ۶ رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن 
موافقت کردند. براساس جزء 3 اصالح شده بند الحاقی 3 تبصره 1۶ ماده واحده این الیحه؛  
بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت 
یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه ای)سقفی( را تعیین کند و انتقال وجه 
با مبلغ باالتر از حد آستانه)سقف( را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های 
بانکی)درون بانکی و بین بانکی( و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج »بابت« و در 

صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
لینک خبر : 

https://www.eghtesadonline.com/n/1hHf
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سه عامل اصلی فرار مالیاتی 1

راهکارهای سازمان مالیاتی 
برای کاهش فرار مالیاتی

 اقتصاد آنالین- 1۶ اسفندماه 1397

سالیانه 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران گزارش شده که بررسی ها نشان می دهد 
نبود شفافیت، ضعف فرهنگ مالیاتی، کم کاری و نظارت ناکافی سازمان مالیاتی از عوامل 

بروز آن بوده است.
»محمد قاسم پناهی« سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور اوایل اسفند در حاشیه دوازدهمین 
همایش سیاست های مالی و مالیاتی کشور گفت که از 113 هزار میلیارد تومان مالیات پیش 
بینی شده در بودجه امسال، در یازده ماه گذشته فقط 83.5 درصد معادل 8۶ هزار میلیارد تومان 
محقق شده است.  وی همچنین درباره فرارهای مالیاتی گفت: بر اساس اعالم مسئوالن 
سالیانه حداکثر 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور پیش بینی شده که بخشی از 
آن به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد و ضعف فرهنگ مالیاتی کشور است. همچنین براساس 
اعالم مراجع رسمی ارزش برآورد قاچاق ساالنه کشور حدود 15 تا 25 میلیارد دالر و مالیات 
بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد فرار شده از این محل 1۶0 هزار و 250 میلیارد ریال است.

دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی سه راهکار برون رفت از مشکالت سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرده است؛ بر این اساس بهره برداری از فرصت های پیش آمده برای 
اصالح قوانین مالیاتی برای منطقی، محدود و هدفمندکردن معافیت های مالیاتی و ارائه پایه 
های مالیاتی جدید، ایجاد فضای تعامل و همکاری با مسئوالن محلی و استانی و سایر سازمانها 
و تشکل های مردم نهاد و تالش برای تاثیرگذاری در فرآیندهای تعیین و تصویب ارقام مالیاتی 
در بودجه های ساالنه و تعامل با مراجع ذیربط برای تبیین واقعیت ها و مختصات اقتصادی 

کشور و سازمان امور مالیاتی از جمله راهکارهای این سازمان است. 
لینک خبر : 

https://www.eghtesadonline.com/n/1h94

 

چرا دولت الکترونیك محقق 
نمی شود؟ 

 اقتصاد آنالین- 17 اسفندماه 1397

"ایجاد شفافیت"، "جلوگیری از ایجاد رانت" و "صرفه جویی در هزینه ها" از کارکردهای اصلی 
"دولت الکترونیکی" هستند؛ اما چرا چنین طرح خوبی علی رغم همه تبلیغاتی هم که برای آن 
می شود، کامال اجرایی نمی شود؟ یک اقتصاددان پاسخ این سوال را در عدم هماهنگی دستگاه ها 
با یکدیگر می داند و معتقد است که زیرساخت های چنین طرحی همین حاال هم فراهم است.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، عنوان طرح "دولت الکترونیک" و تحوالتی که 
می تواند به وجود بیاورد، آنقدر بزرگ و گسترده است که ممکن است این تصور ایجاد شود که 
چنین طرح عظیمی البد نیازمند صرف هزینه های گزاف برای ایجاد زیرساخت ها یا شبکه های 
مختلف است؛ علی رغم این تصور اما یک اقتصاددان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقد است که 
»اجرای طرح "دولت الکترونیک" با همه مزایایش اصاًل اتفاق هزینه بری نخواهد بود، فقط 
کافیست دستگاه های مختلف از این حالت جزیره ای که هر دستگاهی برای خودش یک 
سامانه درست کرده، خارج شوند این در حالی است که در حال حاضر دستگاه های مختلف هیچ 
هماهنگی با هم ندارند«. اسفندیار جهانگرد - عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی - با 
اشاره به مزایای طرح الکترونیکی سازی خدمات دولتی اظهار کرد: ایجاد شفافیت اصلی ترین 
کارکرد دولت الکترونیکی است که بر اساس آن همه چیز به صورت واضح و مشخص در 
اختیار همگان قرار می گیرد. واقعیت این است که الکترونیکی سازی خدمات در هر سطحی 
باعث می شود عالوه بر اطالعات موردنیاز ارباب رجوع اطالعات دیگری از جمله سازوکار 
قانونی فعالیت ها هم در دسترس عموم مردم و ناظران قانونی قرار بگیرد؛ این یعنی جلوگیری 

از ایجاد رانت، پارتی بازی و فساد اداری و اقتصادی.
لینک خبر : 

https://www.eghtesadonline.com/n/1h94
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فساد باعث فقر می شود 1

شورای عالی رفاه بر مقوله شفافیت به 
عنوان راهبرد مقابله با فساد تاکید می کند

 پایگاه اطالع رسانی دولت- 19 اسفندماه 1397

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری امروز یکشنبه نوزدهم اسفند ماه در نشست 
مقدماتی شورای عالی رفاه گفت: شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با توجه به وظایف و 
اختیارات قانونی باالترین رکن تصمیم گیری در مقوله هماهنگی سیاست های اجتماعی در 
کشور است که مسوولیت تعامل با شوراهای بزرگ و شوراهای فرابخشی دیگری در امر تامین 
اجتماعی را بر عهده دارد. شریعتمداری ادامه داد: برخی تصمیمات و سیاست ها به علل متعدد 

بوجود آوردنده فقر و تشدید کننده آسیب هاست و باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: بنا بر این است که هماهنگی نهادهای حمایتی با نهادهای مهم دیگر به 
بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی بوجود بیاید 
و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفت وگو 

و همفکری کرد و امیدوارم به نتایج مناسب برسیم.
رشد فساد در کشورها با رشد توامان فقر مواجه است

وی افزود: یکی از مصادیق کمک کننده به توسعه فقر و از عوامل اصلی بوجود آوردنده آن، 
فساد در جامعه است و از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا سرمایه گذاری در کشور 
تقویت شود و با ایجاد اشتغال شاهد کمتر شدن فقر و ایجاد رفاه بیشتر باشیم، شفافیت است.

شریعتمداری تاکید کرد: توصیه های سیاستی شورا در ایجاد شفافیت، می تواند از مهمترین اقدامات 
باشد. امروز بر اساس مطالعات بین المللی محرز شده است که رشد فساد در کشورها با رشد 
توامان فقر مواجه است. اگر شفافیت وجود داشته باشد عاملی مهم برای جلوگیری از فساد است.

لینک خبر:
http://dolat.ir/detail/319489

 

حرکت کشتی بازار سرمایه در 
مسیر شفافیت

 پایگاه خبری سنا- 20 اسفندماه 1397

صبح سه شنبه بیستم اسفند ماه، مراسم بهره برداری از سامانه جامع تسویه معامالت بورس 
های کاالیی با حضور دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حسین 

فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(ِ، در این مراسم سید علی حسینی، مدیرعامل بورس 
انرژی ایران عنوان کرد: بازار سرمایه خود برای کشور یک سرمایه با ارزش است و اکنون 
پس از نیم قرن فعالیت به بلوغ رسیده است. امیدوارم از ظرفیت این ثروت ملی به درستی 
استفاده شود. وی ادامه داد: سامانه تسویه معامالت بورس های کاالیی یک اقدام جمعی بود 

و با کمک ارکان بازار سرمایه و شرکت سپرده گذاری مرکزی به ثمر نشست.
حسینی ابراز امیدواری کرد این سامانه مسیر داد و ستد در بازار سرمایه را تسهیل کند و ادامه 
داد: توسعه حوزه آی تی به افزایش سرعت، شفافیت و دقت منتهی می شود و ابزاری برای 
نظارت و جلوگیری از تخلف، فساد و رانت است. شفافیت ساختاری بازار سرمایه همواره مزیت 

آن بوده و با تقویت فضای آی تی به این مزیت افزوده شده است.
مدیر عامل بورس انرژی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان بورس در چند سال گذشته مسیرتازه 
ای را آغاز کرده، گفت: سکاندار سازمان بورس کشتی بازار سرمایه را به سمت شفافیت بیشتر 

هدایت کرده و اکنون جای پای این نهاد ملی در اقتصاد کشور برجسته تر شده است.
لینک خبر:

/http://www.sena.ir/news/55880
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واکنش وزیر ارتباطات به شعار 
»مرگ بر رجیستری«

 تابناک- 14 اسفندماه 1397

طی چند روز اخیر با بسته شدن سایت ثبت گوشی های مسافری و رجیستر نشدن موبایل ها، 
عده ای از مغازه داران در واکنش به این اتفاق شعار »مرگ بر رجیستری« را بر زبان می آورند.

به گزارش »تابناک«، آذری جهرمی به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: »مرگ بر رجیستری!«؛ 
شعاری که روی دیگر سکه »زنده باد قاچاق!« است. مشکل صنف عرضه کنندگان تلفن همراه 
جای دیگری است -که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق 

جلوگیری کرده است. #شفافیت و مبارزه با فساد هزینه ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.
لینک خبر:

https://www.tabnak.ir/fa/news/883118

 

آخرین اخبار از طرح اعاده 
اموال نامشروع مسئوالن

 تابناک- 14 اسفندماه 1397

به گزارش »تابناک« به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، محمد دهقان در مراسم »شفافیت گامی 
به سوی عدالت« که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: 
اگر قوه قضائیه اصل 142 و 49 قانون اساسی را که از اول انقالب تا کنون اجرا نشده است، 

بی پروا اجرا کند مشکل فساد حل خواهد شد.
وی افزود: از سال 83 تا 8۶ برای اجرای اصل 142 فعالیت کردیم، تا در سال 8۶ طرح بررسی 

اموال مسئولین مطرح شود و سال 94 این قانون با بعضی از حذفی ها تصویب شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: از سال 94 تاکنون این قانون توسط 

قوه قضائیه اجرا نشده است و اگر آقای رئیسی در قوه قضائیه این قانون را اجرا کند، گام بزرگی 
برای شفافیت خواهد بود.

دهقان یادآور شد: اصل 44 قانون اساسی به صورت کلی نوشته است که باید اموال نامشروع 
بازگردانده شود و قانونی که در سال ۶3 در چهارده بند برای این اصل نوشته شده است، فقط 

برای مسئولین قبل از انقالب است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کلید مبارزه با فساد، شفافیت است و اگر این قانون تصویب 

شود گامی بزرگ برای شفافیت اتفاق خواهد افتاد.
لینک خبر:

https://www.tabnak.ir/fa/news/883026

مبارزه با فساد بدون شفافیت؟ هرگز 
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی - نماینده رشت در 

مجلس 

 آرمان امروز-20 اسفندماه 1397

یادداشت: متاسفانه عدم شفاف سازی مسائل باعث شده تا مردم اعتماد خود را نسبت 
به همه دستگاه ها و مسئوالن از دست بدهند که می تواند باعث بروز مشکالت عمده ای 
شود. آنچه مسلم است و همگان نیز می دانند این نکته است که فسادهایی در سطح ده ها 
هزار میلیاردی در پتروشیمی، نفت و بانک ها اساسا کار یک یا دو نفر نیست. در این رابطه 
برخی ضعف نظارتی نهادهای مسئول از جمله مجلس شورای اسالمی را مطرح می کنند که 
»مجلس در وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده« و این فسادها از چشم نمایندگان دور مانده 
است. باید در این باره گفت که قوه مقننه بر مصوبات قانونی و اجرای قوانین نظارت دارد. 
نظارت مجلس در چنین حوزه هایی نیست. نظارت نمایندگان مجلس کالن تر و عام تر است. 
به هر حال در کشور نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای مختلف امنیتی و 
غیره وجود دارند که باید وظایفشان را انجام دهند و کنترل و دقت بیشتری روی شرکت ها و 

نهادها و دستگاه ها داشته باشند. 
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در این میان هر جناح سیاسی باید مسئولیت عملکرد خود را در رده های مختلف بپذیرد تا 
زمانی هم که شفافیت و بحث شفاف سازی امور در کشور به جایی نرسد و جایگاه واقعی 
خود را پیدا نکند، فساد در کشور ادامه خواهد یافت. شفافیت هم باید از جریانات سیاسی آغاز 
شود و هر حزب و جریانی ریز مخارج خود را به مردم گزارش کنند که پول های خرج شده 
در انتخابات مختلف، همایش ها، کنگره ها و غیره از کجا تامین شده و چقدر هزینه شده و 
بابت چه کاری. بنابراین تنها راه نجات کشور از هدررفت منابع و فسادهای ریز و درشت، 
شفاف سازی است. در این میان نقش رسانه ها بسیار حائز اهمیت است که با نورافکن انداختن 
به زوایای پنهان فساد، جامعه را از لوث وجود مفاسد و مفسدان پاک کنند تا کشور بتواند روی 

آرامش و آسایش اقتصادی را ببیند.
لینک خبر : 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/88361

فقدان شفافیت علت عدم توفیق 
در مبارزه با فساد 
مهدی پازوکی - اقتصاددان

 آرمان امروز-19 اسفندماه 1397

یادداشت: عمده علت عدم توفیق در مبارزه با فساد را می توا ن در فقدان شفافیت در نظام 
مالی و پولی کشور جست وجو کرد. عدم شفافیت که رانتخواران، کالهبرداران، واسطه گران و 
دالالن خواهان آن هستند، همین را می رساند. لذا وقتی می توانیم به طور سیستماتیک جلوی 
فساد را بگیریم که سیستم اطالعاتی شفافی داشته باشیم. اگر شفافیت در تمام ابعاد پولی، 
مالی و اداری به سیستم بازگردد این مساله منتج به انضباط اقتصادی در کشور خواهد شد. 
امروز اگر شاهد بی عدالتی، نابرابری و فساد اقتصادی هستیم بدین دلیل است که شفافیت 
بر ارتباطات و روندهای کاری حاکم نیست. در هر جای جهان برای محاسبه تولید ناخالص 
داخلی 3 روش وجود دارد؛ مخارج یا هزینه، ارزش افزوده و روش درآمدی است، اما چون در 
ایران اطالعات آمار درآمدی وجود ندارد نمی توان درآمدها را محاسبه کرد. امروز در کشورهای 
توسعه یافته با برقراری شفافیت با پولشویی، پول های کثیف مبارزه می شود و تمامی پول ها 

تحت کنترل سیستم است؛ از این جهت است که کمتر شاهد اختالس هایی با ارقام بزرگ 
هستیم. در دنیای امروز باید به طراحی سیستم های اقتصادی و اجتماعی پرداخت. از این جهت 
اگر اراده آهنینی وجود داشته باشد می توان جلوی فساد را گرفت به شرطی که بخواهیم و 
بایسته های آن را بپذیریم. لذا برای مبارزه با فساد باید این شفافیت از باال تا پایین در همه 
شئون رعایت شود تا شاهد چنین مسائلی در جامعه نباشیم که از سویی مردم در تنگناهای 
اقتصادی و معیشتی باشند، اما از طرف دیگر دادگاه مفسدین اقتصادی با اختالس های چند 

میلیون یورویی را مشاهده کنند.
لینک خبر: 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/88330

دولت الکترونیك؛ ضرورتی که این 
روزها بیشتر احساس می شود

ابراهیم بهشتی - دبیر سرویس سیاسی

 ایران-20 اسفندماه 1397

برگزاری دادگاه های فساد این روزها از دو منظر مورد توجه رسانه ها و قاعدتاً افکار عمومی 
است. از یک منظر که وجه مثبت آن است، امیدواری به برخوردهای قاطع با مفسدان را 
نوید می دهد و همزمان که به مردم اعتماد می دهد فسادهای اقتصادی و ویژه خواری ها از 
چشم دستگاه های نظارتی و قضایی به دور نیست، به پشت پرده های مفسدین هم این پیام 
را مخابره می کند که در امان نیستند و چه بسا هشداری پیشگیرانه هم باشد. اما از منظری 
دیگر که می تواند وجه منفی و البته ناخواسته آن باشد، لطمه خوردن اعتماد عمومی به نهادها 
و دستگاه های حاکمیتی باشد که چگونه برخی ویژه خواری ها به راحتی آب خوردن و در غفلت 
دستگاه های نظارتی ایجاد شده است. بخصوص که رقم این فسادها هم در شرایط  نامناسب 
اقتصادی رقم های باالیی است چنان که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور 14 
بهمن گفت: »برگزاری دادگاه های علنی و اظهارات غیرمسئوالنه برخی مدیران، رتبه فساد 



14 تا 20 اسفند 1397
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1397

ساد
ا ف

ه ب
ابل

مق
 و 

یت
فـ

فا
شـ

ه 
مـ

رنا
خب

19

1
در ایران را پایین آورد.« )ایرنا(

براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی از شاخص جهانی فساد در سال 2018، ایران در 
میان 180 کشور  با کسب امتیاز 28 از 100 به همراه گینه، لبنان، مکزیک و روسیه رتبه 138 
را کسب کرده که نشان می دهد هشدارها و احساس نگرانی ها از افزایش فساد جدی است.

 شاید مهم ترین اقدام پیشگیرانه در برابر فساد، شفافیت باشد. در جهت شفافیت سازی هم 
دولت الکترونیک برجسته ترین ابزار است که هم تأثیرگذاری امضاهای طالیی را مسدود 
می سازد و هم حساب و کتاب های شرکت ها، اشخاص و نهادها را در معرض دید عمومی 
قرار می دهد و زمینه جلوگیری از سوء استفاده ها را می گیرد. دولت الکترونیک اقتصاد پنهان 

یا زیر زمینی را از میان برمی دارد یا حداقل آن را بسیار کم اثر می سازد.
لینک خبر : 

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7019/3/504334/0

وزیر بهداشت:

هزینه  سالمت با نسخه نویسی 
الکترونیکی شفاف می شود

 ایران-20 اسفندماه 1397

به گفته دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، با اجرای سامانه الکترونیک می توانیم همه هزینه ها را 
کنترل و شفافیتی در حوزه سالمت ایجاد کنیم. کارشناسان حوزه بیمه و بهداشت نیز معتقدند 
کاهش ضریب خطا ناشی از نسخ بد خط پزشکان،  نداشتن دفترچه بیمه در مراجعه به مطب 
و بیمارستان ها، هدفمند شدن تجویز و مصرف دارو و منطقی شدن هزینه های بیماران از 

مزایای نسخه نویسی الکترونیکی است.
وزیر بهداشت گفت: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از دیروز در 31 استان کشور و 
یک شهرستان از هر استان آغاز شد و طرح پرونده الکترونیک سالمت نیز از بهار سال آینده 

در کشور اجرایی می شود.
وی بیان کرد: سیستم پرونده الکترونیک سالمت را باید دنبال کنیم و نسخه نویسی الکترونیک 
جزئی از آن است. این کار باعث می شود  مقدار زیادی از هزینه های القایی نظام سالمت 

مدیریت شده و هویت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت مشخص شود. همچنین چرخش 
 خدمات و رهگیری مشخص می شود و از دور ریختن خدمات جلوگیری خواهد شد. 

کمک نسخه نویسی الکترونیک به ایجاد شفافیت
نمکی اظهار داشت: یکی از راه های شفافیت در همه جهان، ایجاد دولت الکترونیک و پرونده 
الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک  است. شفافیتی که در این زمینه داریم اواًل این است که 
دفترچه بیمه در یک روز نمی تواند نزد چند پزشک با چند نسخه متفاوت برود.   وزیر بهداشت 
ادامه داد: همچنین نسخه نویسی غیرمنطقی و غیرعلمی نیز افشا می شود و پزشک می داند 
که باید با چارچوب علمی  نسخه بنویسد. اگر برخی افراد بین پزشکان وجود داشته باشند که 

غیر از این رفتار کنند، آشکار خواهد شد. همچنین منجر به شفاف  شدن هزینه ها می شود. 
لینک خبر : 

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7019/1/504342/0

شفافیتی که بر ابهامات افزود! 
 جوان آنالین)وابسته به روزنامه جوان(-18 اسفندماه 1397

حامد طبیعت پور: حدود دو سالی می شود که مطالبه و پیگیری جدی رسانه ها به راه اندازی 
سامانه دسترسی آزاد به اطالعات منجر شد و در نهایت لیست حمایت مالی مجموعه های 
مختلف سینمایی انتشار عمومی یافت و این دسترسی به اطالعات اگرچه با نقص هایی همراه 
بود، اما بهرحال تا به امروز جریان داشته و لیست وسیعی از حمایت های مالی از مجموعه ها، 
فیلم ها و اشخاص در سینمای ایران منتشر شده است. در همین راستا روز گذشته نیز انجمن 

سینمای جوانان ایران لیست هزینه های یازده ماهه خود را در دسترس همگان قرار دارد.
بر اساس لیست اعالمی، انجمن سینمای جوان ایران در یازده ماه سال 1397 بیش از 17 
میلیارد تومان هزینه کرد داشته که طیف وسیعی از این اعتبارات یعنی بیش از 9 میلیارد تومان، 
صرف هزینه های پشتیبانی شده است! نکته ای که این شفاف سازی را قابل تامل نموده، این 
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است که چگونه در گزارشی که جزئیات تمام هزینه ها درج شده، درباره هزینه 9 میلیاردی 

پشتیبانی حتی یک خط توضیحات و جزئیات ذکر نشده است؟!
به هرحال نفس اقدام رئیس سازمان سینمایی در شفاف سازی مجموعه های سینمایی اقدامی 
درخور تحسین و تقدیر است، اما این شفاف سازی باید با مطالبه جدی پیرامون ریز هرینه ها 
و جلوگیری از ریخت و پاش ها بیانجامد و اگر قرار باشد صرفاً به اعالم یک لیست اکتفا شود 
و آن مجموعه در مورد جزییات دخل و خرج خود بازخواست نشود و مورد پرسش قرار نگیرد، 
ساز و کار شفاف سازی ابتر خواهد ماند؛ لذا آنچه از شفافیت مهم تر است، بیان تمام جزئیات در 
اطالعات منتشر شده و عدم انتشار گزینشی اطالعات است و پیگیری مجدانه ریز هزینه های 

مجموعه های سینمایی را می طلبد.
لینک خبر : 

http://www.javann.ir/003ym8

ایراد شورای نگهبان به شفاف نبودن 
شرکت های دولتی

 جوان آنالین)وابسته به روزنامه جوان(-17 اسفندماه 1397

سرویس اقتصاد جوان آنالین: بودجه سال 98 در حدود 450 هزار میلیارد تومان هزینه 
برای دولت ردیف کرده است و مجلس که امید بود هزینه های زائد را در بودجه حذف کند 
گویا 3 هزار و 500 میلیارد تومان نیز به هزینه ها افزود، در چنین شرایطی سخنگوی شورای 
نگهبان در گفت وگویی، وجود ایراد شرعی و قانون اساسی در حدود هشت بند از الیحه 
بودجه 98 خبر داد و درباره عملیاتی نبودن بودجه به عنوان یکی از آسیب های جدی در نظام 
بودجه ریزی کشور اظهار داشت: این اشکال جدی است و ما هم در موضوع شفافیت به ویژه 
در خصوص شرکت های دولتی چند سال است که از دولت و مجلس می خواهیم که بودجه 
این شرکت ها را به طور شفاف اعالم و ارسال کنند. کدخدایی درباره محتوای ایراد های این 
الیحه نیز عنوان کرد: به عنوان نمونه مغایرت هایی با برنامه ششم و سیاست های کلی دارد 

و اشکاالتی مانند اصل 15 که مربوط به استفاده از واژه های غیر فارسی است، وجود دارد.
کدخدایی تأکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند: و رئیس مجلس نیز در جایی 

به آن اشاره کرد ساختار بودجه دچار نواقصی است که باید اصالح شود.
بخشی از مشکل اقتصادی ایران ریشه در فقر سرمایه گذاری در فرهنگ دارد

بهبود اقتصاد ایران در گروی تقویت حوزه فرهنگی و آگاهی رسانی و اطالع رسانی و شفافیت 
است. از سوی دیگر با توجه به شرایط دنیا و منطقه تقویت قدرت نظامی و دفاعی امری عقالنی 
است، زیرا هم اکنون در مقایسه چین و امریکا کسری قدرت نظامی چین به چشم می آید، از 
این رو انتظار می رود برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و وابسته به دولت با تقلیل دادن 

مباحث مهم اقتصاد کالن به درگیری های جناحی و سیاسی افکار عمومی را منحرف نکنند.
لینک خبر : 

http://www.javann.ir/003ykn

بستر شفاف معامالت برای تمامی 
بورس ها 

 دنیای اقتصاد-18 اسفندماه 1397

هدیه لطفی، دنیای اقتصاد: مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه 
به تشریح جدیدترین اقدامات و پروژ ه های »سمات« در راستای توسعه و افزایش شفافیت 
هرچه بیشتر بازار سرمایه پرداخت و یکی از آخرین دستاوردهای این سازمان را سامانه جامع 
تسویه معامالت بورس های کاالیی بخش انرژی عنوان کرد. سامانه ای که طبق گفته های 
مدیرعامل »سمات« در هفته جاری بهره برداری رسمی از آن صورت می گیرد و گامی مثبت 
در جهت کاهش تخلفات، صفر شدن معامالت کدهای صوری و در نهایت کاستن هزینه های 
معامالتی خواهد بود. به این ترتیب از این پس تسویه معامالت بورس های  کاالیی نیز مانند 
دیگر بورس های فعال در کشور از طریق »سمات« صورت  خواهد گرفت. همچنین فهیمی 
در بخش دیگری از صحبت های خود به فراهم شدن زیرساخت های آزادسازی سهام عدالت 



14 تا 20 اسفند 1397
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1397

ساد
ا ف

ه ب
ابل

مق
 و 

یت
فـ

فا
شـ

ه 
مـ

رنا
خب

21

1
توسط »سمات« اشاره کرد و عنوان کرد که هر زمان دولت مکانیزم آزادسازی سهام عدالت 

را اعالم کند، توانایی انجام آن را خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ادامه با اظهار این 
مطلب که یکی از راهکارهای توسعه بازارهای سرمایه ای، رفع آفت های احتمالی است، گفت: 
یکی از گلوگاه های مهم توسعه در تمامی بازارهای مالی، اقدامات و تخلفات است. این موارد 
مانعی در جهت رشد و توسعه بازارها خواهد بود که باید در سریع ترین زمان ممکن برطرف 
شود. این موضوع در بورس های کاالیی به نحو واضحی قابل مشاهده بود که تحویل گیرنده 

نهایی چه کسی خواهد بود.
لینک خبر : 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3504391

شناسایی موارد فساد در حوزه 
دارو

 رسالت-19 اسفندماه 1397

سعید نمکی وزیر بهداشت شب گذشته در برنامه تلویزیونی نگاه یک اظهار داشت: افزایش 
قیمت دارو در سال آینده، افزایش سنواتی است و هیچ جهش قیمتی در داروهای تولیدی داخل 
و وارداتی نخواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: کسانی که در آشفته بازار بیشترین منفعت 

را از جیب مردم می برند، خائن هستند که با آنها در می افتم و تاوان آن را هم خواهم داد.
وی تصریح کرد: در اعمال شفافیت و دور کردن دست افرادی که از جیب مردم سودهای 
هنگفت و نامتعارفی می برند، جدی هستم اما باید ساختار را اصالح کنیم و پروسه ها را کوتاه 
کنیم. وزیر بهداشت گفت: به رئیس سازمان غذا و دارو گفته ام که پرونده های تولید داخلی 

دارو را معطل نکنید و پروسه ها را کوتاه کنید تا داروی مورد نیاز در داخل تولید شود.
وی افزود: موارد فساد در حوزه دارو را شناسایی کرده ایم و با دوستان امنیتی در این حوزه 
کار می کنیم اما با امنیتی کردن فضا موافق نیستم چون اگر درون ساختار وزارت بهداشت 

را اصالح کرده و همکاران ما راهکارها را تسهیل کرده و ورود بخش تولید را هموار کنند، 
نگرانی از بابت فساد در حوزه دارو کاهش می یابد.

لینک خبر : 
http://resalat-news.com/?p=1074

مالکان ٦٢ باغ جنجالی به  
زودی معرفی می شوند

 شهروند-20 اسفندماه 1397

طی بیشتر از دوسالی که از شروع به کار شورای شهر گذشته، این طور به آنها حمله نشده بود که 
درباره موضوع موافقت با ساخت وساز در ۶2 باغ تهران، هدف انتقادهای تند قرار گرفتند. در مورد 
این ماجرا نه فقط رسانه ها بلکه کاربران شبکه های اجتماعی هم با تمام توان وارد عمل شدند و 
بسیاری از اعضای شورای شهر را وادار به پاسخگویی کردند. بعضی ها هم وقتی دالیل اعضای 
شورای شهر درباره رأی مثبتشان به ساخت وساز در این ۶2 باغ را شنیدند، مطالبه دیگری مطرح 
کردند. آنها گفتند حاال که زور شورای شهر به مالکان این ۶2 باغ نمی رسد و آنها توانسته اند ظرف 
مدت دوماه که در لغو مصوبه برج- باغ تعلل شده، تمام مراحل اداری را برای تخریب باغشان 
طی کنند، حداقل اسامی شان منتشر شود. حاال محمود میرلوحی در گفت وگو با »شهروند« 
خبر از عملی شدن این درخواست می دهد و می گوید: »به زودی اطالعات این ۶2 باغ ازجمله 
نام مالکان، آدرس و دیگر مشخصات این باغ ها منتشر می شود تا شهروندان بدانند که با وجود 
همه حمله هایی که به شورای شهر می شود، این نهاد دست از شفافیت برنمی دارد، حتی اگر 
این شفافیت در مواردی باعث فشار بیشتر به شورا شود.« او ادامه می دهد: »ما از افکار عمومی 
تشکر می کنیم که این قدر روی فضای سبز شهر حساس است، البته بخشی از این حساسیت 
هم حاصل شفاف سازی است که شورای پنجم از ابتدای کار تاکنون روی آن ایستاده و خیلی از 
مواقع هم باعث شده فشار بیشتری تحمل کند. متاسفانه در گذشته هر روز تعدادی باغ در تهران 

تخریب می شد اما چون شفافیتی وجود نداشت، افکار عمومی هم حساسیتی نشان نمی داد.«
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میرلوحی گفت:»ما هزینه شفاف سازی را می دهیم و تا جای ممکن برای راحت کردن خیال 
شهروندان دالیل تصمیم هایمان را توضیح می دهیم اما تالش عده ای برای پیداکردن شریک 

جرم و ناامیدکردن مردم از رأیی که به شورای پنجم دادند را  نمی شود نادیده گرفت.«
لینک خبر : 

http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/157012

شفافیت، چالش شهرسازی
 صبح امروز-19 اسفندماه 1397

رئیس کمیسیون عمران وشهرسازی شورای شهر مشهد گفت: بزرگترین چالش حوزه معماری 
وشهرسازی نبود شفافیت است.

به گزارش »صبح امروز« محمدهادی مهدی نیا درنشست خبری با اصحاب رسانه که روز 
گذشته برگزار شد، افزود: تنها راه کاهش بروکراسی اداری، فساد اداری وتسهیل کارمردم 
شفافیت است واگر شفافیت درجامعه حاکم شود تمامی کارها به درستی انجام می شود وبنده 

بزرگترین چالش را شفافیت می دانم و برای این امر مهم کمیته ای تشکیل شده است.
وی در ادامه تشریح کرد: سامانه شفاف سازی دراین مسیر ایجاد شده و بخشی از اطالعات 
را نیز دراختیار مردم گذاشته شده است اما برای انتشار دادن دیگر اطالعات نیاز به زیرساخت 
هایی داریم که تا سال آینده این زیرساخت ها ایجاد خواهد شد، همچنین شفاف سازی را 
تاجایی گسترش داده ایم که مغایر با قانون انتشار آزاد اطالعات نباشد حقوق و مزایای مدیران 

وکارکنان شهرداری شفاف سازی شود
مهدی نیا در ادامه به حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: نوع فعالیت در این حوزه بیشتر سبک 
فرآیندی است تا پروژه ای؛ اصالح فرآیندها در دستورکار مدیریت شهری قرار دارد تا منجر 

به کاهش بروکراسی اداری شود.
لینک خبر : 

http://sobhe-emrooz.ir/?p=38544

تعدد حساب های بانکی مانع 
شفافیت

 کسب و کار-20 اسفندماه 1397

سمانه نادری؛ اقدامات جدید بانک مرکزی در راستای ایجاد شفافیت در نظام بانکی و همچنین 
مبارزه با پولشویی این مسئله مهم را مطرح می کند که چرا هنوز موضوع تعدد حساب های بانکی 
و یا افتتاح آن که گاهاً عاملی برای دور زدن شفافیت بانکی است، بازنگری نمی شود. بر اساس 
گزارش های موجود حجم باالی حساب ها در نظام بانکی نه تنها هزینه نظام بانکی را افزایش 
می دهد، بلکه میزان سوء استفاده ها را نیز باال می برد از این رو بانک مرکزی سال گذشته 
دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ریالی را ابالغ کرد.

به موجب دستورالعمل بانک مرکزی هر فرد در هر بانک یا مؤسسه اعتباری می تواند یک 
حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه مدت عادی مشترک 
و یک حساب کوتاه مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض الحسنه مشترک و یک حساب 
قرض الحسنه انفرادی داشته باشد که بر همین اساس هر فرد حقیقی می تواند در هر بانک 

شش حساب افتتاح کند.
نظام بانکی به منظور ایجاد شفافیت بیشتر یا باید این حساب ها را محدود کرده و یا در یک 
شبکه بین بانکی مشترک به هم متصل کند. موضوع مهم تر در نظام بانکی که شفافیت را 
زیر سوال می برد، بحث انتقال پول است. در کشور ما افراد به راحتی حجم زیادی از پول را جا 
به جا می کنند، بدون آنکه به نهادهای پولی و بانکی پاسخ گو باشند در حالی که در کشورهای 
توسعه یافته، افراد برای جا به جایی پول باید فرم های زیادی پر کنند. بنابراین بحث افتتاح 

حساب متعدد یک فرد در نظام بانکی، موضوعی است که فساد ایجاد می کند. 
لینک خبر : 

https://kasbokarnews.ir/1397/12/20
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