پرونده اصلی

قلمرورفاه

هوشمند جامع

سامانه شفافیت تعاون چیست و چه کاری صورت میدهد؟
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از آنجا که یکی از راهکارهای اساســی و بنیادین مردمی کردن
اقتصاد و کاهش تصدیگــری دولت در اقتصاد ،توســعه فراگیر
بخش اقتصاد تعاونی در کشور اســت و البته این توسعه نیازمند
زیرساختهایی اســت که مهمترین آنها جلب اعتماد عمومی
و افزایش ســرمایه اجتماعی بخش تعاون از طریق جلب اعتماد
عمومی است ،لذا سامانه هوشــمند جامع بخش تعاون کشور با
هدف اساسی شفافسازی به منظور کاهش فساد و افزایش سرمایه
اجتماعی در دستور کار معاونت امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی قرار گرفت.
ویژگیهای سامانه برای مبارزه با فساد و شفافسازی

سامان ه هوشمند جامع بخش تعاون ،این امکان را فراهم میکند تا
اعضای شرکتهای تعاونی بتوانند از طریق یک ( )Appموبایل به
صورت برخط و آنالین در جریان کلیه اتفاقاتی که در شرکتهای
تعاونیای که در آن عضویت دارند میافتد ،قرار گیرند .این مهم
ســبب میشــود عامل پراکندگی اعضا و عدم مراجعه به دلیل

گرفتاریهای روزمره و بعد مسافت که چالشی در نظارت و کنترل
اعضا بر تعاونیها بود ،رفع و برای اولینبار در تاریخ تعاون کشور،
امکان نظارت مستقیم و برخط اعضا بر فعالیت تعاونیها فراهم
شود.
اهمیت شفافیت در فعالیت شرکتهای تعاونی

ایجاد شفافیت و افزایش آن در شرکتهای تعاونی باعث میشود
سرمایه اجتماعی شــرکتهای تعاونی افزایش پیدا کرده و این
شرکتها در شرایط ایدهآلتری قرار گیرند و سرمایه اجتماعی آنها
هم زمینه توسعه بخش تعاون را بیش از پیش فراهم کند .تعاونیها
باید بتوانند با جلب اعتماد عمومی زمینــه جمعآوری و هدایت
سرمایههای خرد و سرگردان را در مسیر ایجاد اشتغال وا فزایش
رفاه جامعه فراهم آورند.
نقش این سامانه در رتبهبندی شرکتهای تعاونی

سامان ه هوشــمند جامع بخش تعاون ،یک مرجع جامع استعالم
درباره وضعیت شــرکتهای تعاونی اســت تا روشن شود کدام
شرکتها دارای مشکل بوده و کدامیک مشکلی ندارند .این سامانه
با بهرهمندی از روشهای هوشــمند در حوزههای مالی و قانونی
خواهد توانست نسبت به رتبهبندی و امتیازدهی تعاونیها اقدام و
به صورت لحظهای ،وضعیت تعاونی را در سطح شهرستان ،استان
و کشور نسبت به سایر شرکتها مقایسه و اعالم کند که این خود
زمینه رقابت تعاونیها را با یکدیگر فراهم خواهد آورد.

شفافیت گردآوری اطالعات
سامانه شفافیت سازمان بهزیستی چیست و چه کاری انجام میدهد؟
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سازمان بهزیستی کشــور به عنوان یکی از متولیان اصلی در
حمایت از اقشــار آسیبپذیر در راســتای افزایش شفافیت و
ارتقای اعتماد در میان حامیان مالــی و ذینفعان ،راهاندازی
سامانهای را به منظور دسترسی آسان شهروندان به اطالعات
در دستور کار خود قرار داد.
در این سامانه برای اولینبار اطالعات قراردادها و تفاهمنامههای
مالی ،گــزارش هزینهکرد مشــارکتهای مردمی ،اطالعات
مربوط به مرکز ارائهدهنده خدمات تحت نظارت بهزیســتی
گردآوری شده است .همچنین این سامانه امکان پرداختهای
الکترونیکی به افراد و مراکز تحت پوشش سازمان را نیز فراهم
آورده است.
عمده اعتبارات ســازمان در قالب قراردادها و تفاهمنامهها از
طریق اداراتکل استانی انجام میگیرد .از اینرو برای اولینبار
بانک اطالعات قراردادها ،نزدیک به هزار تفاهمنامه و قرارداد
سازمان بهزیستی جمعآوری گردید که از طریق این سامانه به
مرور منتشر میشود.
از آنجا که سازمان بهزیستی کشور ارائه گزارش مشارکتهای
جمعآوریشده سازمان را وظیفه خود میداند در قدم اول همه
مشارکتهای جلب شده در سازمان به شکل آنالین (برخط)
منتشر میشود به شکلی که اگر خیری به یکی از ادارات سازمان
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

مراجعه کند و مشارکت نقدی و غیرنقدی خود را ارائه دهد به
شکل آنالین این جلب مشارکت از طریق این سامانه به حفظ
حریم شخصی افراد منتشر میشود.
همه اطالعات مراکز ارائهدهنده خدمات تحت نظارت بهزیستی
شامل اطالعات موقعیت جغرافیایی مرکز روی نقشه ،اعضای
هیاتمدیره ،پرسنل ،مجوزها ،قراردادها و عکسهای این مراکز
از طریق این سامانه منتشــر میشود .در حال حاضر اطالعات
 ۴۰هزار مرکز ارائه خدمت تحت نظارت بهزیستی شامل مراکز
دولتی و غیردولتی ،حدود  ۲۴هزار مجوز ،نزدیک به  ۷۱هزار
نفر شاغل در این مراکز ،این بخش به شــکل روزانه تکمیل و
منتشر میشود.
یکی از ابزارهای شفافسازی پرداختهای الکترونیک است ،از
اینرو اقدامات انجام شده در سازمان بهزیستی در دو بخش که
شامل  60درصد بودجه سازمان است ،پرداختهای الکترونیک
برنامهریزی و اجرا میشــود و ماهانه برای یک میلیون و 460
هزار خانوار تحت پوشش مستمری ســازمان بهزیستی مبلغ
 ۲۰۴میلیــارد تومان پرداخــت به شــکل الکترونیک انجام
میگیرد .از بهمن ماه ســال  ۱۳۹۷برای مراکز شــبانهروزی
نگهداری معلوالن ماهانه مبلغ  ۷.۲۴میلیارد تومان پرداخت
الکترونیک انجام گرفته است.

