ـــــــمومی
 )4پاسخگویی بیشتر اعضای هیاتمدیره تعاونیها و مسئوالن
بخش تعاون
لذا معاونت تعاون در گام نخســت در نظر دارد ســامان ه جامع
هوشــمند بخش تعاون را مبتنی بر موارد فوق راهاندازی کند
که تاکنون بخش مطالعاتی طرح از قبیل بررسی شاخصها و
آسیبشناسی سامانههای موجود انجام شده و مرحله طراحی
و اجرا نیز در حال انجام است .با اجرای این طرح نظارت بیشتر
و بهتر اعضای تعاونیها و نیز سایر مردم بر تعاونیها ممکن شده
و باعث کنترل و نظارت بر جریان اقتصادی تعاونیها میشود.
فواید این سامانه محدود به همین موارد نبوده و با ایجاد امکان
نظارت و حضور فعال اعضا ،انتظار مــیرود تا برنامهریزیها و
تصمیمگیریها در هر تعاونی با استفاده از نظارت و خردجمعی
در مسیر تعالی بیش از پیش قرار گیرد.
به کمک این سامانه ،با تقارن اطالعات در میان اعضای تعاونیها

امکان ایجاد رانت و فســادهای احتمالی تا حد مطلوبی از بین
خواهد رفت و راهــکاری عملی برای پیشــگیری از این موارد
در تعاونیها میسر شده و مشکالت ناشــی از ضعف نظارتی با
مشارکت فعاالنه مردم مرتفع خواهد شد .از دیگر ویژگیهای
این سامانه مشارکت تعاونیها و اعضای آنها در کلیه فرایندهای
بخش تعاون است که بستری کمهزینه ،کارآمد و سریع در حل
مسائل ،چالشها و تدوین مدبرانه مقررات خواهد بود .در نهایت،
شفافیت سبب کاهش اقدامات و هزینههای غیرضروری از جمله
جلسات ،نشستها ،تصمیمات و مبادالت خواهد شد.
الزم به ذکر است ،شفافیت بخش تعاون در سطوح مختلف ،در
میانمدت و طوالنیمدت اثرات قابل توجهی در افکار عمومی
و نیز بهرهوری حوزه تعاون خواهد داشــت .در نتیجه میتوان
در قالب مدل تعاونی ،مشارکت مردم و دولت را به خصوص در
توسعه و آبادانی منطقهای تسهیل کرد.
خالصه کالم آنکه اعتماد عمومی پایه و اســاس شــکلگیری
تعاونیها به عنوان یکــی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر
کشــور اســت .این اعتماد عمومی جز با نظارت خود مردم در
همه سطوح و به بیان دیگر ایجاد شفافیت در تمامی عرصهها
میسر نیست .معاونت تعاون با راهاندازی سامانه جامع هوشمند
تعاونیها در نظر دارد این امکان را مهیا کرده و موجب ارتقای
مشارکت مردم در حوزه تعاون و پیشرفت هرچه بیشتر تعاونیها
در عرصه اقتصادی کشور شود.

عالوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشــار و اعالن عمومی و
رسانههای همگانی به آگاهی مردم برسد.
درخواست دسترســی به اطالعات و مهلت پاســخگویی به آن،
درخواست دسترسی به اطالعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی
که اطالعات به آنها مربوط میگردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته
میشود از دیگر موار این قانون اســت ،باید تصریح کرد که طبق
ماده( )۷این قانون ،موسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی
به اطالعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه
کند و ماده ( )۸بیان میکند موسسه عمومی یا خصوصی باید به
درخواست دسترسی به اطالعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ
دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ۱۰
روز از زمان دریافت درخواست باشد.
آییننامه اجرایی ایــن ماده ظرف مدت  6مــاه از تاریخ تصویب
این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشــار و دسترسی آزاد به
اطالعات ،به تصویب هیاتوزیران میرســد .پاسخی که توسط
موسسات خصوصی به درخواســتهای دسترسی به اطالعات
داده میشود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد .فصل سوم
این قانون ترویج شفافیت اســت و طبق ماده ( )۱۰بند « »۱هر
یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطالعات دارای
طبقهبندی است ،در راســتای نفع عمومی و حقوق شهروندی
دستکم به طور ساالنه اطالعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه
(بیالن) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتیاالمکان در یک
کتاب راهنما که از جمله میتواند شــامل موارد زیر باشد منتشر
سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الفـ اهداف ،وظایف ،سیاستها و خطیمشیها و ساختار
بـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه
ارائه میدهد

جـ سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن
موسسه
دـ انواع و اشکال اطالعاتی که در آن موسسه نگهداری میشود و
آیین دسترسی به آنها
هــ اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود
وـ تمام سازوکارها یا آیینهایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی
و حقوقی و سازمانهای غیردولتی میتواند در اجرای اختیارات آن
واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم
مقام معظم رهبری است ،منوط به عدم مخالفت معظمله است.
بر اساس ماده ( )۱۱این قانون مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا
تکلیف عمومی است قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نیست
و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطالعرســانی به کمیســیون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات
باید افزود موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطالعرسانی
ساالنه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجرای این قانون
به کمیسیون انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات ارائه دهند .در
خصوص استثنائات دسترسی به اطالعات مواردی مطرح است
که اســرار دولتی مهمترین آنها است و در صورتی که درخواست
متقاضی به اسناد و اطالعات طبقهبندیشده مربوط باشد.
اگر شفافیت یکی از مولفههای حکمرانی خوب است .حاکمیت
قانون ،شمولگرایی قانون ،کارآمدی ،پاســخگویی و ...در کنار
یکدیگر نباشــند ،به حکمرانی خوب نائل نمیشــویم .از طرفی
شفافیت وسیله است و نه هدف و نباید آن را هدف در نظر بگیرم.
ســامت را گاهی به معنای ســلبی آن یعنی نبود فساد در نظر
میگیرند ولی از نظر ایجابی ،سالمت به معنای کارآمدی است.
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شفافیت و
نظارت به صورت
دستوری و
آییننامهای
راهگشا نیست و
نیازمند نظارت
همگانی و عموم
مردم است
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