
 باسمه تعالی

 گیری از تجارب جهانیها در ایران، بهرهشفافیت پرداخت

 لید مطلب 1

باشد. مرور ها و نهادهای دولتی مشاللی نوود  اسات  ه مصر ار در  شااور ما های غیرمتعارف در ساازما جلوگیری از پرداخت

تجربیات جهانی در این زمیصه حا ی از آ  است  ه بدو  شفافیت در روابط مالی راهلارهای تقصیصی و نظارتی معطوف به افزایش 

وری و  اهش فساد،  ارآمد نیستصد و بالعلس در مریط شفاف حتی در صورت وجود بستر مساعد قانونی برای سوء استفاد ، بهر 

 وشیم ضمن بررسی تجربیات جهانی در زمیصه می  اهش پیدا خواهد  رد. در این گزارش میاحتمال اضافه برداشت از مصابع عمو

 ها، به بررسی سامانه مشابه در  شورما  بپردازیم.شفافیت پرداخت

 مقدمه 2

اخته شد  خواری اموال عمومی در جها  شصهای موارز  با فساد و رانتعصوا  یلی از راهلارهای هموار  بهشفافیت اموال و دارایی

های مسئولین در چهل و هشت  شور جها  دارای الزامات اعالم عمومی دارایی 2102در ساال  بانک جهانی،گزارش اسات. بصابر

 :  صصدعمد  را دنوال می ها از مصابع بخش عمومی سه روشی شفافیت دریافتیاند. این  شورها در حوز سطوح مختلف بود 

 د.نها نداردهی برای استفاد  مراجع نظارتی است اما عموم دسترسی به آ شود، این گزارشها گزارش میاطالعات دریافتی -0

ها یا قوانین  شوری معطوف شود،اما عموم نیز طوق رویهها برای استفاد  مراجع نظارتی گزارش میهرچصد اطالعات دریافتی -2

 آزادی اطالعات، حق مطالوه و دسترسی به این اطالعات را دارند.به 

 شوند.شود، اما انتشار عمومی نیز میاطالعات اگرچه برای استفاد  مراجع نظارتی تهیه می -3

 ها خواهیمهای بسایاری بر روی فاای مجازی وجود دارند  ه در ادامه به بررسی آ های مذ ور، ساامانهی از روشدر اساتفاد 

 پرداخت :

 تجربیات جهانی 3

 سامانه نور آفتاب در  انادا .3-0
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های تمام مدیرا  یا  ار صا  شاغل در های بخش عمومی، دریافتیهای  انادا، مطابق قانو  افشاای پرداختدر بسایاری از ایالت

ر ما  برای ایالت دالر د 0311 صصد ) مثال صااادهزار دالر در ساااال یا میان ین بخش عمومی  ه باالی رقم خاصاای دریافت می

تفلیک بخش و دساات ا  با ر ر نام فرد و میزا  دریافتی بر روی دالر برای ایالت بریتیش  لمویا و ... ( به 0011اونتاریو  انادا یا 

اند  نور ی تابجایی  ه به مثابهشاود. این فهرست، از آ گیری برای عموم مصتشار میصاورت قابل جساتجو و گزارشایصترنت به

 شود.ها در بخش عمومی است، فهرست نور آفتاب نامید  میت بر روی پرداختیشفافی
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 ویر گونه  ه در تقابل دسترسی است، هما   تآدرس مخ وص این فهرسعصوا  مثال، فهرسات نور آفتاب ایالت اونتاریو در به

ا ر ر  صصد بهای  ار صا  بخش عمومی  ه باالی صادهزار دالر  انادا در سال دریافت می صید، تمامی دریافتیباال مشااهد  می

 شود.نام و نام خانوادگی، دست ا  و میزا  پرداختی مصتشر می

 ها در فرانسهشفافیت اموال و دارایی .3-2

 

 

قابل  2102های یک مشااور عالی بانک فرانسه در سال  صید، فهرسات اموال و داراییگونه  ه در ت اور باال مشااهد  میهما 

 مشاهد   صید. این نشانیتوانید از مشاهد  است. اطالعات  امل مالی این مقام مسئول را می

 

 

https://www.ontario.ca/page/public-sector-salary-disclosure-2015-all-sectors-and-seconded-employees
http://www.hatvp.fr/livraison/dossiers/baumel-laurent-dia-depute-37.pdf
http://www.hatvp.fr/livraison/dossiers/baumel-laurent-dia-depute-37.pdf
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 های ایالت نیویورکشفافیت پرداخت .3-3

سااازد. در یلی از اطالعات گسااترد  و قابل توجهی را از ایالت نیویورک مصتشاار می see through NYسااامانه ایصترنتی 

 های حقوقی مقامات دولتی، اجرایی و قاایی این ایالت دست پیدا  صیم :توانیم به اطالعات پرداختهای این سایت میبخش

 

 ین نشانیاین ایالت، با ر ر نام و مرل فعالیت در  صید  ه مجموع دریافتی تمامی مقامات مسئول در امطابق ت ور باال مشاهد  می

ی فعالیت مسئولین، پرداختی های ی  صاری سایت املا  جستجوی نام یک مسئول خاص، حوز چصین در جعوهآمد  است. هم

ها بر حسب یک مولغ معین فراهم شد  است. برای مثال فرض  صید  ه پرداختبخش عمومی در یک سال مشخص و میزا  

های بیشتر از پان دهزار دالر در این ایالت را مشاهد   صید،  افی است تا حداقل نشان ر طیف حقوق را بر خواهید تمام پرداختمی

 روی پان دهزار دالر بیاورید، نتیجه مانصد شلل زیر خواهد بود :

 

http://seethroughny.net/
http://seethroughny.net/payrolls/state-government
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 ها در لیتوانیشفافیت اموال و دارایی  .3-2

 

 

 سامانه نور آفتاب در ایران 4

های غیرمتعارف از چصین افشااای پرداختدنوال نا ارآمدی و عدم دسااتیابی نهادهای نظارتی ایرا  به اهداف مطلوب خود و همبه

ی مشابهی را گیری از تجربیات جهانی، ساامانههای مجلس درصادد این برآمدند تا با بهر بخش عمومی، مرققا  مر ز پژوهش

ها، ضامن اشار  به تجربیات جهانی در از مر ز پژوهش ها در بخش عمومیشافافیت پرداختدر  شاور طراحی  صصد. در گزارش 

 اند. رونمایی  رد  سامانه نور آفتاباین حوز ، از 

 

 

 

http://bayanbox.ir/view/6035035386556172518/sunshine-ps-iran.pdf
http://rc.majlis.ir/fa/iran_sunshine
http://rc.majlis.ir/fa/iran_sunshine
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باشصد اما در طراحی آ   اماًل به اصول گرچه تمامی اسامی و ارقام موجود در این سامانه  امال فرضی و برای تقریب به رهن می

مقصصه،  یی بخش عمومی در این سامانه تصها به دولت مردود نشد  است و قو علمی و نیاز بومی  شور توجه شد  است. گستر 

 د.گیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایرنهادهای وابسته به بخش عمومی را نیز دربرمیهای ی قاائیه، شر تقو 

های مجریه، مقصصه و قاااائیه و بر اساااس بخش اعم از دولتی یا غیردولتی در این سااامانه املا  مرور و جسااتجو بر اساااس قو 

دست ا  یا مؤسسه یا نهاد و یا شر تی خاص به میزا   توا  بر اساس اسمچصین میوابسته به بخش عمومی فراهم شد  است. هم

 ها دسترسی داشت.دریافتی

 ت ویب قانو  الزمه تابش نور آفتاب .2-0

ها را ها پیش از هر دلیل دی ری،  ارآمدی و اثربخشاای این قویل سااامانهمرور تجربیات جهانی در زمیصه شاافافیت اموال و دارایی

ی ربهی از این تجا صو   ه ترقیقات متخ  ا  امر در  شور ما استفاد های نظارتی روشن  رد  است. همبرای مردم و دست ا 

ر قلمداد  رد  است، شلی نیست  ه باید در اولین فرصت و با هملاری تمام مت دیا   شوری، قیمت جهانی را راهلاری مؤثری

 موانع ترقق آ  با هوشمصدی و دقت از سر را  برداشته شوند. 

های مشابه خود بدرخشد  ه مجلس شورای اسالمی قانو  انتشار فهرست اموال تواند در  صار سامانهی نور آفتاب زمانی میسامانه

ت ویب برساند. قانونی  ه با ت ویب آ  بار سص یصی از دوش نهادهای نظارتی برداشته شد  و اعتماد های مسائولین را بهداراییو 

های سازی و ت ویب این قانو  نیازمصد دقت و ظرافتدستی مسئولین را به همرا  می آورد. بدو  شک آماد مردم به نظام و پاک

 ی شفافیت برای ایرا   وشید  است تا با بررسی تجاربی عمل به خود بپوشد. مجموعهشلل جامهباشد تا به بهترین حقوقی می

 ای را در این حوز  تدارک بویصد.المللی، متن پیشصهادی اولیهبین

 هادها و داراییی متن پیشصهادی قانو  ثوت و اعالم عمومی فهرست درآممطالعه
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 شفافیت  امل  لید حل مشلل  شور .2-2

 ی این مطلب است : صصد ای اشار  شد  است  ه توجه به آ  تلمیلها به نلتهدر گزارش مر ز پژوهش

های مختلف معطوف به شفافیت شامل شیو  های متعددی در حوز مصظور نیل به شافافیت مالی، اساتانداردها یا رویهبه

ها ی افشاا و شایو  سصجش تدوین شد  یا اعمال می شود. این استانداردها یا رویهی نظارت، شایو ، شایو حساابداری

 صصد ضامن یلدست و سیستمی  رد  شفافیت در مدیریت بخش عمومی، از بروز مواد فسادزا نیز پیش یری تالش می

جریا  ایجاد » ، «اعم از حقوق و دستمزد و ... جریا  دریافتی ها » شود فرآیصدهایی مانصد  صصد. از همین رو تالش می

نرو  توزیع » ، «جایی افراد از بیرو  بخش عمومی به داخل آ  و بالعلس شاایو  جابه» ، «اموال و دارایی مت اادیا  

خش و ... در ب« گری برای ت ویب قوانین نرو  البی» ، «سازی افراد ریصفع نرو  ت میم» ، «رسا  اطالعات مصفعت

ها ها و مسلوت ماند  در سایر حوز مصد شاد  و شافاف شاود. ایجاد شفافیت در یک بخش، مثال دریافتیی نظامعموم

 های فساد مصجر شود.ها، مملن است به انتقال زمینمثال دارایی

پیوسته همها و نهادهای وابسته به بخش عمومی یک سیستم یلپارچه و بهپرواضا  است  ه شفافیت مالی دولت و سایر دست ا 

ذا های خود می باشد. لتک قسمت  نیازمصد وجود تکداسات  ه مانصد هر سایساتم دی ری برای  ارآمد بود  و داد  بهترین باز

تصهایی اثر مطلوب خود را  ه هما  جلوگیری از سوءاستفاد  از تواند بهها بدو  شافافیت در موارد مذ ور نمیشافافیت در پرداخت

ی به این نلته در مرحله ت ااویب قانو  و اجرای شاافافیت در مرقق سااازد. بدو  شااک عدم توجه مصابع بخش عمومی اساات

 دارد.ها ما را از رسید  به هدفما  باز میپرداخت

 ی بیشترمطالعه 5

 ها بر روی علس زیر  لیک  صید تا مطالب موجود در اینی شااافافیت درآمدها و داراییبرای مطالعه و ترقیق بیشاااتر در زمیصه

  پروند  را مشاهد  فرمایید.

 

http://yon.ir/Ev1B

