شر و ع کرد...

رونمایی از سامانههای شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری،
معاونت تعاون و سازمان بهزیستی از جمله دیگر اقدامات مهمی
بود که در این مدت برای پیشــبرد راهبرد شفافیت انجام گرفت.
در کاربرد این سامانهها الزم اســت اشارهای به راهاندازی سیستم
هوش تجاری ( )BIدر صندوق بازنشستگی شود .سیستم هوش
تجاری این امکان را به مدیریت ارشد میدهد تا در هر لحظه بدون
نیاز به اخذ اطالعات بهصورت دستی از شرکتها ،اطالعات مالی،
فروش ،منابع انسانی و نقدینگی و ...شرکتها را جمعآوری کرده و
مورد بررسی قرار دهد .اطالعات فروش یک شرکت تولیدی را در
سطح اطالعاتی نظیر نوع محصول ،میزان فروش ،مقدار فروش،
قیمت فروش ،منطقه جغرافیایی فروش ،خریدار محصول با ذکر
جزییات آن ،پراکندگی فــروش و ...را در لحظه اخذ کند و حتی
اطالعات مربوط به حسابهای بانکی شرکتها و نقدینگی آن ها
با جزییات میزان نقدینگی ،نوع حساب سپرده ،نام بانک و ...در هر
زمان دلخواه ابه دست آورد .به عالوه دستورالعمل کاهش هزینهها
طی روزهای اخیر نیز در راستای کاهش حیف و میل اموال عمومی
صورت گرفته است.
تمامی این اقدامات را میتوان در یک رویکرد خالصه کرد :با وجود
تمام موانــع زمینهای فوقالذکر ،وقف در مســیر شــفافیت ،الزام
اجتنابناپذیر برای افزایش سرمایه اجتماعی ،ارتقای امید و تضمین
موفقیت سیاستهای عمومی است.

بغرنج اما ضر وری
شفافیت؛ کارهایی که باید انجام داد و مشکالتی که در مسیر داریم
شفافیت اقتصادی از مهمترین عوامل رفع فساد در کشور است که
در منشور ارائه خدمات به آن اشاره شده اســت .همانطور که در
کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد ذکر شده ،فساد اقتصادی ،عامل
کلیدی در تهدید حقوق بنیادین افراد ،اعتماد اجتماعی ،حاکمیت
قانون ،عدالت اجتماعی ،ثبات و امنیت اجتماعی و ثبات سیاســی
اســت .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از چند جهت مسئولیت
سنگینی در قبال شفافیت بر عهده دارد:
 این وزارتخانه به واسطه درآمدهای حاصل از پرداخت حق بیمهو سرمایهگذاریهای شرکتهای سرمایهگذاری تامیناجتماعی،
امانتدار بخش قابل توجهی از داراییهای مردم است.
 از ســوی دیگر ،بازنشســتگان امروز و فردا ،مبالغــی را در ایاماشتغال خود به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کردهاند و این
وزارتخانه ،متصدی مدیریت این وجوه و پرداخت حقوق و تسهیالت
بازنشستگی به جمعیت رو به افزایش بازنشستگان است.
 همچنین گروههای آسیبپذیر و بیصدا که این وزارتخانه در ارتباطبا آنها مسئولیت دارد ،به طرز مضاعفی از پیامدهای فساد رنج میبرند.
شدت وابستگی این گروهها به خدمات حمایتی دولتی و محدودیت
در یافتن راههای متفاوت در بهرهمندی از کاالها و خدمات در بخش
خصوصی در کنار فرصتهای محدود برای مشــارکت در تدوین
و اجرای سیاستها ،آنها را بیشــتر از دیگر اعضای جامعه تهدید
میکند و تامین رفاه و بهزیستی ایشان ،به دور از رویههای فسادزا
اهمیت دارد.
 مدیریت امور تعاون به عنوان یکی از حیطههای اقتصادی مهم،مستلزم شفافیت در فرایند تشکیل و اداره تعاونیها در کشور است.
 سیاستگذاری اشتغال در کشور ،مستلزم توزیع وامهای هدفمندبرای تشکیل و تقویت و گســترش بنگاههای اقتصادی با قابلیت
اشتغال باال است و فرایند واگذاری این وامها باید شفاف باشد.
با چنین دغدغــهای وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی بیدرنگ
به موضوع شفافیت گام نهاده اســت .اقداماتی نظیر اعالم اسامی
هزار و  400عضو هیاتمدیره شــرکتهای تابعه وزارتخانه ،ابالغ
بخشنامه به شرکتهای تابعه جهت استعفای مدیران چندشغله،
ابالغ بخشنامه منع استفاده نامناسب از منابع مالی ،منع استفاده
از بیتالمال در مصارف غیرضروری ،رونمایی از سامانه شفافیت در
سازمان بهزیستی ،سازمان تامیناجتماعی ،صندوق بازنشستگی و
معاونت اشتغال و انجام طرح شناسایی نقاط مستعد تعارض منافع در
این راستا صورت گرفته است .اما عالوه بر موارد فوق ،سیاستگذاری
مشارکتی را راهحلی مهم برای افزایش نظارتپذیری ارکان مختلف
حاکمیت میتوان دانســت .حضور نماینــده منتخب کانونهای
بازنشستگی در هیاتمدیره سازمان بازنشستگی کشوری ،حضور
نمایندگان کارگری در هیاتامنای سازمان تامیناجتماعی ،حضور
نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در جلسات تصمیمگیری سازمان
بهزیستی ،جلسات مستمر با نمایندگان کانونها و اقشار مختلف
اجتماعی برای شنیدن صدای عموم و ...موجب درگیر شدن مردم در
سیاستها و کاهش فاصله دولت و مردم و تقویت نظارت عمومی بر
فرایندهای تصمیمگیری و اجرا میشود.
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