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بی بی سی در گزارشی گفت: پانصد ایرانی در یک شرکت پاالیش محتوای 
اینســتاگرام،مطالب ضد برخی مقامات ایرانی را پاک می کنند. یعنی خودشــان 
ریپورت می کنند خودشــان هم پاک می کنند. این اتفاق در داخل کشور با هیچ 
واکنشی روبرو نشد!محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در این باره نوشته 
است: یادتان هست اینستاگرام، تمام مطالبی را که در دفاع از شهیدحاج قاسم در 
اینستا منتشر می شد حذف می کرد؟مشکوک نیست؟فکر نمی کنید آن هم کار 
همین لشکر ۵۰۰ نفره بود؟ با این هدف که به مسووالن کشور گزارش بدهند که 
اینستا ضدارزشهاست؟ و همین را دستاویز قرار دهند و ازش بولتن بسازند برای 

توجیه مسئوالن برای احیای طرح صیانت؟! 

علی خدامی مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برای 
بازنشســتگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال 
۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله مندی ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان و حق اوالد هم صد و ۵ هزار 
و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد. در صورتیکه تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ 
تولد فرزند یا فرزندان ایشان در سال ۱۴۰۱ ثبت شده باشد، مبلغ عائله مندی ۸۱۴ 

هزار و ۷۷۹ تومان و حق اوالد نیز ۳۱۶ هزار و ۸۵۸ تومان خواهد بود.

فریدون مجلسی دیپلمات پیشین گفت :باید برنامه ای طوالنی مدت برای 
آینده بدون برجام داشته باشیم یک زندگی بدون برجام، دور زدن ها، به هر حال 
مقداری در این وضعیت حیف و میل می شــود که خاوری های بســیار زیاد در 
این گروه زیاد هســتند آن ها پیدا خواهند شــد. ولی ما ونزوئال نیستیم  ما کشور 
بزرگی هســتیم یک جا آب دارد و یک جا نان دارد و دریا داریم و می توانیم آب 
را شیرین بکنیم.روسیه کاره ای نیست این تحریم ها، تحریم سازمان ملل نیست. 
تحریم های آمریکا است که بر ما تحمیل شده است  .روسیه چه مخالف باشد و 
چه مخالف نباشــد روســیه با ما چندان تجارتی ندارد. در نفت وگاز که رقیب ما 
است و به بهانه تحریم ها تمام مشتری های ما را گرفته است. نشسته اند و نفت 

هایشان را می فروشند.

مدیرعامل باشگاه تراکتور با اعالم اینکه در دیدار جنجالی برابر پرسپولیس 
تنها ۴۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه پر شده بود، گفت: کسانی که این اتفاقات را 
رقم زدند، در جهت تخریب وجهه تیم فوتبال تراکتور گام برداشتند اما در زمین 
نیز حرکات کاپیتان پرســپولیس موجب تحریک هواداران شد.سهرابی در ادامه 
انتقادی به رفتار بازیکنان تیم پرسپولیس داشت و گفت: در کجای دنیا بازیکنان 
فوتبال به سمت تماشاگران سنگ پرتاب می کنند؟ ترابی با سنگ به پای بازیکن 
ما زد و عالیشاه باعث تحریک هواداران شد. خدا را شکر نیروی انتظامی و یگان 
ویژه وارد عمل شده و اوضاع را کنترل کردند. چرا بعد از کنترل شرایط بازیکنان 
و کادر فنی پرســپولیس از حضور در بازی سر باز زدند؟! قرار شد تیم داوری به 
زمین برگردد اما آنان ۱۰ دقیقه در راهرو منتظر شدند تا پرسپولیس بیاید و بازی 

برگزار شود اما بازیکنان این تیم نیامدند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت :عصر روز جمعه ۳۰ اردیبهشت 
یک خودرو نظامی حامل حجم محدودی تجهیزات نظامی در شهرستان ورامین 
دچار حادثه جاده ای منجر به نقص فنی و پس از آن حریق شده است.این حادثه 
هیچ گونه خســارت جانی نداشــته و احتمال وجود هرگونه اقدام خرابکارانه، 

منتفی است.

محمدحســین عادلی، دیپلمات سابق و رئیس کل پیشین بانک مرکزی 
گفت :ما در دوره تنش، توســعه اقتصادی نداریم بلکه تدارکات داریم. تامین 
معیشــت مردم به معنی تدارکات دوره جنگ است.چه کاری است که اگر به 
دنبال توافق هستیم کاری بکنیم هزینه آن برای ما یا طرف مقابل افزایش پیدا 
کند؟یکی از نکات خوب این مذاکرات این است که اگر توافقی صورت بگیرد 
هم به علت یکدست بودن دولت و هم به دلیل پشتیبانی از توافق توسط کسانی 
که در دولت نیستند، از راس نظام تا بقیه، اجماعی برای این کار وجود داشته 
اســت.در حال حاضر هیچ کدام از کشورهای همسایه ما رابطه عادی با ایران 

ندارند چون از تحریم ها می ترسند.

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست از پارک 
ملــی دریاچه ارومیه و مرکز هماهنگی، پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه 
بازدید کرد. علی ســالجقه گفت: ســازمان حفاظت محیط زیست برای پی 
بردن به دالیل تلف شدن دو توله یوزپلنگ ایران کمیته حقیقت یاب تشکیل 

داده است. 

خطیب جمعه تهران درباره اصالح یارانه ها گفت: دولت تدبیری کند که 
طبقات ضعیف جامعه که معموال بار اصالح اقتصادی بر دوش آن هاســت و 
آنان را آزار می دهد، بیش از این آسیب نبینند و طعم شیرین اصالح را بچشند 

و اراده ملی با این عملیات هماهنگ بشود.

میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس گفت: معتقدم در خودروسازی 
نوین کشــور پیشــرفته هایی صورت گرفته که با توجه به شرایط موجود و 
محدودیت های تحمیلی قابل دفاع اســت و همین دســتاوردهای ارزشمند، 
بســیاری از رقبای خارجی و واســطه های داخلی آن ها را که روی نابودی 
صنعــت خــودروی ایران پــس از اعمال تحریم های یک جانبــه و ظالمانه 
حساب می کردند، به خشم آورده و در چندماهه اخیر حمله ها و هجمه های 
غیرمنصفانــه و همه جانبه ای را علیه صنعت خــودرو و بدبین کردن مردم و 

مسووالن به فعالیت های کارکنان خدوم آن صنعت طراحی و اجرا کردند.

آیت اهلل شعبانی امام جمعه همدان گفت : اگر فروشنده و یا تولیدکننده ای 
بداند در صورت احتکار و گران فروشی نام او را در خطبه ها اعالم می کنیم آن 
وقت کسی جرات نمی کند با مسائل اقتصادی مردم بازی کرده و یا سوءاستفاده 

کند.

دیمتری پســکوف، ســخنگوی کرملین اعالم کرد: روسیه به کسی گاز 
رایگان نخواهد داد. پســکوف در یک کنفرانس خبری خطاب به خبرنگاران 
گفت: »ما اطالع از همه شرکت هایی که شرکت گازپروم با آنها قرارداد بسته 
نداریم و زیرا این حق آنهاســت و شــما باید این اطالعات را از خود شرکت 
گازپروم بپرسید. اما این بدیهی است که کسی گاز ارزان به دیگرکشورها نمی 
دهد«. این اظهارات سخنگوی کرملین پس از آن مطرح می شود که الکساندر 
نواک نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه هشدار داد که شرایط انرژی در اروپا 
در سال 2۰2۳ بدتر هم بشود چون روسیه صادراتش ۴ میلیون بشکه در روز 

می رسد. 

اخبار ویژه ... دولت کاغذی، دولت الکترونیک...!
ســرویس سیاســی-  »دولــت الکترونیک« 
)Electronic Government( در یــک جملــه 
یعنی شهروندان یک کشور بتوانند با تمامی بخش های 
دولت در ارتباط باشند و دولت با استفاده از دستگاه های 
ارتباطِی الکترونیکی، رایانه ها و اینترنت به مردم خدمات 
عمومی را به روشی کارآمد و مقرون به صرفه  ارائه  کند.
در واقع دولت الکترونیکی می تواند شــفافیت 
بیشتری به فعالیت های دولت داده و این امکان را به مردم 
بدهد تا از هرآنچه دولت انجام می دهد یا سیاست هایی 

که اتخاذ می کند، با خبر شوند.
فساد کمتر و شــفافیت بیشتر محصول 

نهایی دولت الکترونیک است
بــه معنای دقیق تر، الکترونیکی شــدن دولت با 
شفافیتی که ایجاد می کند باعث بروز کمتر فساد شده 
و راحتی بیشــتری برای مردم به ارمغان می آورد و در 
مقابل برای دولت نیز توسعه درآمد و کاهش هزینه هایی 
مثــل هزینه مصرف کاغذ، صرفــه جویی در وقت و 
حفظ محیط زیســت  را به دنبال دارد. مشتریان دولت 
الکترونیک را می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم 
کرد که شامل شهروندان، بنگاه های اقتصادی و ادارات 

یا موسسات دولتی هستند.
سازمان ها، ادارات دولتی و بانک ها به علت استفاده 
پرشمار از کاغذ و کاغذ بازی های اداری، همیشه یکی از 
پرمصرف ترین مشتریان کاغذ محسوب می شوند اما 
دولت در سال های اخیر تصمیم گرفته با اجرای طرح 
دولت الکترونیک)به خدمت گرفتن ظرفیت اینترنت 
و فناوری اطالعات برای ارتقای ســرعت و سالمت 
انجام امور دولتی به صورت شــبانه روزی( حداقل از 
مصرف کاغذ در بخش اداری بکاهد تا رفته رفته آن را 

به صفر برساند.
نهادهای دولتی موظف شدند از دریافت 

کپی مدارک هویتی پرهیز کنند
بر اســاس آخرین آمار دبیرخانــه مرکزی نهاد 
ریاست جمهوری، فقط در طول یک سال بیش از 2۶ 

میلیون کاغذ در ادارات کشور مصرف  شده است.
در این راستا از سال ۹۸ بانک ها طی بخشنامه ای 
موظف شــدند برای ارائه خدمات رایج به مشتریان ، 
ضمن تطبیق مشــخصات هویتی با اصل مدارک، به 
دریافت کد رهگیری از سامانه استعالم هویتی سازمان 
ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی 
اشخاص اکتفا کنند تا دیگر اساسا نیازی به دریافت کپی 

مدارک هویتی مشتریان نباشد.
همچنین ســازمان اداری و استخدامی کشور هم 
اسفند ۹۹ طی بخشــنامه ای ممنوعیت دریافت کپی 
مدارک هویتی از سوی دستگاه های اجرایي از خدمات 
گیرندگان را در راســتای اهداف دولت الکترونیک به 

ادارات دولتی ابالغ کرد. 
ایران در رتبه ۸۹ دولت الکترونیک از بین 

۱۹۳ کشور جهان قرار گرفته است
بند ث ماده ۶۷ و بند الف ماده ۶۸  قانون برنامه ششم 
توسعه نیز دستگاه های اجرایی را مکلف کرده تا نسبت 
به الکترونیکی کردن همه فرآیندها، تبادل الکترونیکی 
اطالعات و پاسخگویی به استعالم های مورد نیاز سایر 
دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

با این وجود هنوز هم این اقدامات کافی نیســت 
چراکه سازمان ملل در گزارش دوساالنه خود شاخص 
توســعه دولت الکترونیک را در کشورهای گوناگون 
بررســی کرده که طبق آن ایران در ســال 2۰۱۶ با ۴۸ 
درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه ۱۰۶؛ در ســال 
2۰۱۸ با ۶۰ درصد رتبه ۸۶ و در سال 2۰2۰ با ۶۵ درصد 
تحقق دولت الکترونیکی رتبه ۸۹ را بین ۱۹۳ کشور دنیا 

به دست آورده است.
 ایران در سال 2۰۱۴ در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته بود 
که مقایســه وضعیت ایران با این سال رشد ۱۶ پله ای 
جایگاه کشــورمان را نشان می دهد، اما این جایگاه در 

مقایسه با سال 2۰۱۸ حاکی از نزول ۳ رتبه ای است.
یکــی از مهم ترین فاکتورهای رتبه بندی  

جهانی دولت الکترونیک درآمد کشورهاست

این گزارش، ۱۹۳ کشــور عضو سازمان ملل را 
در بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنالین، 
وضعیت زیرســاخت های ارتباطی مورد بررسی قرار 
داده که طی آن ۳ کشور دانمارک، کره جنوبی و استونی 
را سه کشــور برتر در زمینه توسعه دولت الکترونیک 
اعالم کرده که البته کشور های فنالند، استرالیا، سوئد، 
بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ 

و ژاپن نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.
یکــی از مهم ترین فاکتورهای رتبه بندی در این 
گزارش درآمد کشورهاست که عاملی تعیین کننده در 
دستیابی به سطح باالتر توسعه دولت الکترونیک است؛ 
کشــورهایی با درآمد بیشــتر، دارای شاخص توسعه 
دولــت الکترونیک باالتر بوده و قاعدتاً هر کشــوری 
درآمد کمتری داشته باشد، شاخص توسعه آن کاهش 
می یابد. همین آذر پارســال بود که دبی اعالم کرد در 
راســتای اجرای عملی دولت الکترونیک به نخستین 
حکومت جهان تبدیل شده که کاغذ را »به طور کامل« 

از نظام اداری خود حذف کرده است.
اصرار بر استراتژی بدون کاغذ دبی را به 
نخســتین حکومت بدون کاغذ در نظام اداری 

تبدیل کرد
دبی اعالم کرده این کار را در دو ســال و از ســال 
2۰۱۸ با به کارگیری برنامه ای به نام »اســتراتژی بدون 
کاغذ دبــی« انجام داده و به تدریج اســتفاده از کاغذ 
را حذف کرده اســت.  طبــق آمارها، از زمان آغاز این 
برنامه تاکنون از مصرف بیش از صدها هزار کیلوگرم 
کاغذ جلوگیری شده است.  این اتفاق همچنین باعث 
صرفه جویی ۳۵۴ میلیون دالر در هزینه ها و ۱۴ میلیون 
ســاعت کار در نهاد دولتی دبی شــده است. حاال ۵۴ 
سازمان دولتی در دبی، بیش از ۱۸۰۰ سرویس دیجیتالی 
و بیــش از ۱۰۵۰۰ تراکنش را به صورت الکترونیکی 
انجــام می دهند تا از مصرف بیش از ۳۳۶ میلیون کاغذ 

جلوگیری شود.
نرم افزار امارتی دبي اآلن

شــهروندان دبی هــم می توانند با اپلیکیشــن 
DubaiNow به آســانی به بیــش از ۱۳۰ خدمت 

شهری دسترسی داشته باشند.
در ترکیه نیز نرم افزار )E-Devlet( وجود دارد 
که در آن دولت خدمات خود را به صورت الکترونیکی 
برای شهروندان و همچنین اتباع خارجی که در ترکیه 

دارای کارت اقامت هستند
E-Devlet نرم افزار ترکیه ای

اســتعالم جریمه های رانندگی، رجیستر کردن 
گوشــی موبایل که از خارج ترکیه وارد شده، پیگیری 
رونــد پرونده های قضایی و انــواع پرداخت ها مثل 
عوارض جاده از جمله خدماتی اســت که اپلیکیشن 

دولــت الکترونیک ترکیه ارائــه می دهد؛ البته این نرم 
افزار هنوز کامل نیســت و جای کار دارد. سال ۱۳۹۷ 
، دولــت دوازدهم به تجمیــع تمام خدمات اقدام کرد 
که در این راستا ســازمان فناوری اطالعات براساس 
تکالیف محوله موظف به ایجاد بستري جهت عرضه 
خدمات الکترونیکی دولت به کاربران شد ؛ این سازمان 
برنامه »دولت همراه« را به عنوان درگاهی واحد جهت 
دریافت خدمات دولت در دسترس عموم کاربران قرار 

داده است.
در ایــن محیط، کاربران به تنوع گســترده ای از 
خدمات منتخب دولتی دسترس داشته، بنابراین قادر 
خواهنــد بود که بدون مراجعــه حضوری به مراکز و 
ادارات دولتی، طیف وســیعی از خدمات دولتی را در 

منزل و بدون مراجعه حضوری انجام دهند.
نرم افزار ایرانی دولت همراه

آخرین ســابقه و دستمزد بیمه تامین اجتماعی، 
اطالع از بدهی مالیاتی، اصالت دســتگاه و فعال سازی 
گوشــی با انتقال مالکیت، آخرین درخواســت واریز 
مستمری، پیگیری دریافت کارت ملی، استعالم مدرک 
تحصیلــی و خدمات مربوط به کرونا تنها بخشــی از 

قابلیت های این نرم افزار هستند.
نرم افزار دولت همراه، تنها یکی از ده ها نرم افزار 
طراحی شــده جهت کاهش مراجعه های حضوری 
افراد بوده و برنامه های دیگری نظیر برنامه همتا، جهت 
تسهیل انجام روند امور اداری شهروندان، توسط دولت 
طراحی و منتشر شده که باعث عدم تمرکز در خدمت 

رسانی الکترونیکی به مردم شده است.
با این وجود دولت ســیزدهم ۱۸ اسفند پارسال 
ســند تحول خود را منتشــر کرد که در آن از وزارت 
ارتباطات به عنوان دستگاهی محوری در توسعه دولت 
الکترونیک به توسعه یکپارچه دولت هوشمند نام برده 

است.
عــدم یکپارچگی نظــام حکمرانی داده و 
دولت هوشــمند چالش دولت الکترونیک در 

سند تحول دولت عنوان شده است
چالش سوم مد نظر سند تحول دولت مربوط به 
حکمرانــی داده و خدمات دولت الکترونیکی مربوط 
می شود که عوامل اصلی آن بخشی نگری دستگاه ها و 
ناهماهنگی آنها عنوان شده است. در این سند مجموعا  
۱۰ اقدام اجرایی در این زمینه ذکر شده که ایجاد سکوی 
ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند، الزام دستگاه های 
اجرایی به استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی در 
ارائه خدمات دولت و توســعه امضای الکترونیکی از 
این جمله هســتند.درصورت اجرای صحیح این سند 
می توان گفت ایران هم می تواند به جمع کشــورهای 

برتر در زمینه دولت الکترونیک بپیوندد.

خداحافظی با دولت کاغذی یعنی مردم از هرآنچه دولت انجام می دهد یا سیاست هایی که اتخاذ می کند، با خبر شوند.

ســازمان ها، ادارات دولتی و بانک ها به علت اســتفاده پرشــمار از کاغذ و کاغذ بازی های 
اداری، همیشه یکی از پرمصرف ترین مشتریان کاغذ محسوب می شوند اما دولت در سال 
های اخیر تصمیم گرفته با اجرای طرح دولت الکترونیک)به خدمت گرفتن ظرفیت اینترنت 
و فناوری اطاعات برای ارتقای ســرعت و ســامت انجام امور دولتی به صورت شــبانه 
روزی( حداقــل از مصرف کاغذ در بخش اداری بکاهد تا رفته رفته آن را به صفر برســاند.

سرویس سیاســی- یــک نماینده 
سابق مجلس گفت: مردم بدانند که فضای 
دادوســتد در اقتصاد به سمت سالم شدن 
حرکت می کند و این ســالمت در گروی 
تک نرخی شــدن قیمت ارز است که نتایج 
آن برای همه اقشار در نهایت مثبت خواهد 

بود.
محسن کوهکن با اشــاره به اجرای 
طرح اصالح هدفمندی یارانه ها از ســوی 
دولــت، اظهار کرد: وقتــی در موضوعی 
صاحبنظران، کارشناسان و نخبگان برای اجرایی شدن به نوعی اتفاق نظر رسیده اند 
و اجماعی در مورد آن موضوع شکل گرفته است، اگر آن طرح اجرا شود و بخشی 
از جامعه آن را نپذیرد یا با اکراه بپذیرد، معنا و مفهومش این اســت که آن نظرات 

کارشناسی را نتوانسته ایم به زبانی قابل قبول و قابل فهم به عموم مردم منتقل کنیم.
وی افزود: آنچه مسلم است، این است که موضوع اصالح یارانه ها یک بحث 
جدید نیست و از زمان پایان جنگ تحمیلی تاکنون مطرح بوده است. در دوره هایی 
هم به شکل جزئی و موردی اجرا شده که همان اجراهای موردی و جزئی سبب 
شــده اســت که امروز اگر از کلیات اجرای چنین طرحی صحبت می شــود، آن 
کسانی که به دنبال مخالفت با این طرح هستند به همان اجراهای نیمه کاره و جزئی 
هدفمندی یارانه ها اشاره کنند و از تبعات آن برای جامعه بگویند در حالی که اگر 
دقیقتر به موضوع نگاه کنیم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به شکلی که تاکنون انجام 
می شــد در عمل خیری برای مردم نداشت. این نماینده سابق مجلس یادآور شد: 
اینکه ما ارزی با قیمتی پایینتر برای واردکننده درنظر بگیریم، بیشتر از اینکه منجر به 
بهبود وضعیت و افزایش قدرت خرید مصرف کننده شود، سبب ساز فساد و رانت 
و سودجویی عده ای شده است که از تفاوت قیمت ها در بازار به نفع خود استفاده 
می کردند و مردم هم از این تخصیص ارز شاهد بهبودی در امورات خود نبودند، اما 
حاال قرار است قیمت ها واقعی شود ، شخصاً با هر اقتصاددانی که صحبت کرده ام 
نشنیده ام بگوید مسیری که در تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی طی می شد درست بود، 
بلکه هرکدام با استناد به آثار و عواقبی از آن، ایراداتی را متوجه این طرح می کردند.

کوهکن با تاکید بر اینکه وقتی مجوز فعالیت های اقتصادی به دلیل محدودیت 
منابع صادر نمی شــد، راه برای پارتی بازی و رانتخواری باز می شــد، تصریح کرد: 
در شــرایطی که ارز ۴2۰۰ تومانی پرداخت می شــد آن کسانی که به دنبال فعالیت 
اقتصــادی بودند و از امتیاز خاصی هم در ارتباط با افراد خاص برخوردار نبودند، 
هرگز از ارز ارزان قیمتی که در اختیار نورچشــمی ها و عزیزکرده ها و رانتخواران 
قرار می گرفت برخوردار نمی شدند و مجبور بودند با قیمت های واقعی بازار جلو 
بروند. از سویی محدودیت این ارز در دو بخش »دان مرغ« و »دارو« سبب می شد 
مجوزهای الزم برای همه صادر نشود و فقط عده خاصی از آن برخوردار شوند که 
همین امر باعث می شد جلوی افزایش تولید هم گرفته شود. وی ادامه داد: در چنین 
شرایطی مشخص است که بازار کاالی قاچاق و بازارچه های مرزی داغ می شود. 
اینکه گفته می شود جلوی قاچاق گرفته شود هم واقعاً کار راحتی نیست. مرزهای 
ما وسیع است و یک دروازه نیست که آن را بببندیم و برایش یک نگهبان بگذاریم 
و بگوییم دیگر کاالیی قاچاق نمی شود؛ از طرفی بازارچه های مرزی هم هستند که 
بحث خودشان را دارند. این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اصل اجرای طرح 
اصالح هدفمندی یارانه ها و واقعی کردن قیمت ها دارای محاسنی است، یادآور شد: 
یکی از محاسن اجرای چنین طرحی این است که مجوزهای فامیلی و رانتی حذف 
می شــوند و اعطای مجوز تولید و صادرات آزاد می شود. آن کسی که پول دارد اما 
تخصص ندارد و آن کســی که تخصص دارد و پول ندارد باهم مشارکت می کنند 
و تولیدات و صادرات رونق بیشــتری پیدا می کند. درحالی که وقتی محدودیت 
پرداخت ارز ۴2۰۰ تومانی وجود داشت، آن تفاوت قیمت با بازار، باعث می شد که 
دریافت کننده آن ارز به سمت مسیرهایی حرکت کند که سودآوری بیشتری برایش 

داشته باشند و از این دوقیمتی یا چندقیمتی بودن بازار به نفع خود استفاده کند.
کوهکن با بیان اینکه عملکرد هشت سال گذشته به اعتماد مردم آسیب هایی 
وارد کرده است، تاکید کرد: وقتی اعتماد مردم دچار آسیب شده است، باید به دنبال 
استادان دانشگاهی و کارشناسان سازمان های مردم نهاد برویم و از آنان بخواهیم که 
درباره این طرح و نقاط قوت و حتی ضعف هایی که ممکن اســت داشته باشد به 
جامعه توضیح دهند تا مردم بدانند که فضای دادوستد در اقتصاد به سمت سالم شدن 
حرکت می کند و این سالمت در گروی تک نرخی شدن قیمت ارز است که نتایج آن 

برای همه اقشار در نهایت مثبت خواهد بود. 
دولت هم در اجرای این طرح تالش کرد با پرداخت پیشــاپیش ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار تومانی یارانه به مردم، آرامش خاطری را برای شان فراهم آورد. وی همچنین 
با تاکید بر اینکه هزینه های زندگی در تمام کشور یکسان نیست، اظهار کرد: برخی 
در فضای مجازی گفته اند که با این میزان پرداخت یارانه، نمی توان از پس هزینه ها 
برآمد، در حالی که اگر صرفاً نگاه خود را محدود به مناطق مرکزی و شمالی تهران 
نکنیم، متوجه می شویم که حتی قیمت یک نان سنگک در جنوب تهران با قیمت 
یک نان فانتزی پرحجم در شــمال تهران تفــاوت معناداری دارد و همین تفاوت 
هزینه ها در شهرستانهای مختلف و روستاها نیز وجود دارد. پس می توان گفت این 
میزان پرداخت یارانه برای روستانشینان و بخش عمده ای از کسانی در شهرستان ها 
زندگی می کنند، کمک هزینه قابل قبولی محســوب می شود اما نمی توان منکر این 
شد که آن کارمند بازنشسته ای که در مرکز یا شمال تهران، مستاجر است نمی تواند 

تمامی هزینه های خود را با این یارانه پوشش دهد.

کوهکن نماینده سابق مجلس:

تداوم شرایط گذشته خیری برای 
مردم نداشت

رئیسکمیسیونتدوینآییننامهداخلیمجلس: 

شفافیتمساویباکارآمدیاست
سرویس سیاســی- رئیــس کمیسیون 
تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: شفافیت، 
نقطه عطفی در حکمرانی جمهوری اســالمی 
است. چراکه شــفافیت از نظر بنده مساوی با 
کارآمدی است. حجت االسالم محمدحسین 
حســین زاده بحرینی، رئیس کمیسیون تدوین 
آیین نامــه داخلــی مجلس به ســواالت زیر 

درخصوص شفافیت قوای سه گانه پاسخ داد.
دایره شمول طرح مجلس تا چه حد 

است؟
بخش خصوصــی کار عمومــی انجام 
می دهد، اما تحت سیطره این طرح است. اینکه 
گفته می شــود کار سختی است قطعاً به همین 
صورت اســت، کار مفید کاری است که برای 
کشور و مردم ثمربخش باشد.مجلس می داند 
که وارد یک کار بســیار ســخت و دشوار شده 
است، اما برکات این طرح آن قدر زیاد است که 

قطعاً به تحمل این سختی می ارزد.
آیا پیــش بینی های خاصی در این 

طرح صورت گرفته است؟
ماده ۵ این طرح هنوز تصویب نشده است، 
اما ان شــاء اهلل در اولین جلســه علنی تصویب 
خواهد شد. اگر دستگاهی اقدام به افشاسازی 
نکنند، مجازات پیش بینی شده است.مهم تر از 
مجازات، فضایی است که بعد از تصویب این 
طرح ایجاد خواهد کرد و آن هم مطالبه عمومی 

است که از سوی مردم ایجاد می شود. کما اینکه 
االن این مطالبه در جریان است تا االن این مطالبه 
هم متوجه مجلس شورای اسالمی بوده است. 
چند سال است که این مطالبه به صورت 
جدی متوجه مجلس اســت و اینکه باید آراء 
شفاف شود. مجلس شورای اسالمی به موجب 
ماده ۶۹ قانون اساسی مذاکراتش نه تنها شفاف 
اســت بلکه لحظه به لحظه باید پخش شود و 
مردم می توانند مذاکرات را از رادیو گوش دهند. 
آنچه که مورد مطالبه بود شــفافیت آراست که 
بعد از تصویــب این طرح مطالبه فقط متوجه 
مجلس نخواهد بود. دولت، شرکت های دولتی، 
دستگاه قضایی و همه جا هایی که در حکمرانی 
در کشور ما نقش دارند، حضور خواهند داشت.
کاری که امروز مجلس شــورای اسالمی انجام 
داد، امیدوارم که به پایان برسد، شورای نگهبان 

هم باید با مجلس همراه شود.
ایــن کار نقطــه عطفــی در حکمرانی 
جمهوری اســالمی است. شفافیت از نظر بنده 
مســاوی با کارآمدی اســت. شفافیت سبب 
کاهش فساد می شود. همه ارکان حاکمیت باید 
اقداماتشان به صورت شفاف باشد. با این طرح 
همه مردم در جریان امور قرار می گیرند لذا باید 
بین مردم و نماینــدگان تعامل صورت بگیرد 
و ایــن کار باعــث ارتقاء کمی و کیفی مجلس 
خواهد شــد.مجلس ســامانه ای تحت عنوان 

پارلمان مجازی ایران دارد که این سامانه در واقع 
سامانه ارتباط مجلس و نمایندگان با مردم است، 
االن آرا در حال بارگذاری است، اما برای عموم 
دیده نمی شود، زمانی که این قانون تایید شورای 
نگهبان را گرفت، برای عموم قابل رویت خواهد 
شد. مردم باید بدانند که چرا نماینده رای موافق 
یا مخالف داده اســت. لذا این امکان برای مردم 
فراهم می شــود تا تعامل صورت بگیرد. مالک 
شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس در 

ادامه به بیان دیدگاه های خود پرداخت.
شفافیت چقدر بر روی کیفیت رای 

نمایندگان تاثیرگذار است؟
این طرح انقالبی در شفافیت خواهد بود 
و قبل از این طرح بنا بر عدم شــفافیت بود مگر 

اینکه جا هایی که قانون مشخص کرده بود.
این اتفاق بسیار مبارک است، اما آنچه که 
در بحث شفافیت آرای نمایندگان به تصویب 
خواهد رسید و اثرگذار خواهد بود این بود که 
نمایندگان دقت شان در رای دادن و در شنیدن 
استدالل های مخالف و موافق طرح ها مشخص 

می شود که به چه صورت است.
با شــفافیت رای نمایندگان را همه مردم 
می بینند، این طرح در نظام قانون گذاری ما تراز 
استدالل و منطق را باال خواهد برد. در جاده یک 
طرفه عدم شفافیت قرار داشتیم که جا هایی از آن 
نورپردازی شده بود ما االن با جاده کاماًل شفاف 

مواجه خواهیم بود حتماً این طرح در بلندمدت 
آگاهی بخشــی به جامعه را باال می برد. نظارت 
همگانی بر عملکرد مسئولین باال می رود، عماًل 
یک اتفاق مبارک خواهد افتاد و مردم می توانند 
الزام قانون اساسی را که بحث امر به معروف و 
نهی از منکر است را پیش بگیرند، هر کسی که در 
اتاق شیشه ای است باید جوابگوی استدالل های 
خود باشد.احد آزادی خواه نماینده مجلس به 
بیان دیدگاه های خــود در خصوص موضوع 

مورد بحث پرداخت.
آیا ابزار های الزم فراهم شده است 

تا مردم شاهد شفافیت باشند؟
مــاده ۴ و ۵ در روز یکشــنبه تصویــب 
و نهایی می شــود. مردم می توانند گزارشــات 
خودشــان را ارسال کنند. ما به غیر از این طرح 
قوانینی داریم که می تواند هم خانواده باشــد. 
مشــکل ما این نیســت که مردم دست شان باز 

نبوده و نمی توانستند شکایت کنند، بلکه مردم 
نمی دانستند که باید به چه چیزی اعتراض کنند.
آیا شفافیت در سایر وزارتخانه ها 
و ســازمان ها مشخص شــده است که 

چگونه باید باشد؟
اســناد تاســیس و هر اطالعاتــی که در 
خصوص ســاختار موسســات، شرکت های 
تابعه، مدیران و کارکنان باشــد باید به صورت 

شفاف مطرح شود.
 صورت هــای مالی خیلی مهم هســتند. 
هرگونه اتفاق مالی که در دستگاه ها می افتد باید 
در انظار مردم به نمایش گذاشته شود. کلیه آرای 
قطعی باید به صورت شــفاف باشد و باید در 
انظار عموم قرار بگیرد. تعرفه عوارض و تمامی 
قرارداد های مربوط با معامالت بزرگ و متوسط 
همه باید شفاف باشند تا سوء استفاده و حیف و 

میل بیت المال کم شود.
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