شفافيت در پرداخت هاي بخش عمومي
بدون شفافيت در روابط مالي بخش عمومي ،راهكارهاي تقنيني و نظارتي معطوف به افزايش بهرهوري و كاهش فساد ،چندان
كارآمد نيستند ،چرا كه ساختار بروكراتيك مستعد افزايش دريافتي ها ،باالخره راهكار احتمالي قانوني يا مقرراتي مناسب را پيدا
خواهد كرد و برعكس در محيط شفاف ،حتي در صورت وجود بستر مساعد قانوني براي سوء استفاده ،احتمال اضافه برداشت از
منابع عمومي كاهش پيدا خواهد كرد (برتوك( )2002 ،1مرگل .)2012 ،2طي دهه اخير ،حداقل بيش از  5حركت يا نهاد جهاني
معطوف به شفافيت مالي بخش عمومي ايجاد يا تقويت شده است كه از جمله اين نهادها ميتوان به مسئوليتپذيري مالي مخارج
عمومي ( ،)3PEFAمشاركت دولتهاي شفاف ( ،)4OGPمشاركت جهاني براي مسئوليتپذيري اجتماعي ( ،)5GPSAحركت
جهاني براي شفافيت مالي ( ،)6GIFTحركت جهاني براي شفافيت بودجهاي ،مسئوليتپذيري و مشاركت ( )7BTAPو طرح
بودجههاي باز بانك جهاني ) (8WBIOGاشاره كرد.
به منظور نيل به شفافيت مالي ،استانداردها يا رويه هاي متعددي در حوزه هاي مختلف معطوف به شفافيت شامل شيوه
حسابداري ،شيوه نظارت ،شيوه افشا و شيوه سنجش تدوين شده يا اعمال مي شود .اين استانداردها يا رويه ها تالش مي كنند
ضمن يكدست و سيستمي كردن شفافيت در مديريت بخش عمومي ،از بروز موارد فسادزا نيز پيشگيري كنند .از همين رو تالش
مي شود فرايندهايي مانند «جريان دريافتي ها اعم از حقوق و دستمزد و غيره« ،»9جريان ايجاد اموال و دارايي متصديان،»10
«شيوه جابه جايي افراد از بيرون بخش عمومي به داخل آن و بالعكس« ،»11نحوه توزيع اطالعات منفعت رسان« ،»12نحوه
تصميم سازي افراد ذينفع« ،»13نحوه البيگيري براي تصويب قوانين »14و  ...در بخش عمومي نظام مند شده و شفاف شود.
ايجاد شفافيت در يك بخش ،مثال دريافتي ها ،و مسكوت ماندن در ساير حوزه ها ،مثال دارايي ها ،ممكن است به انتقال زمينه
هاي فساد منجر شود.

Bertok, Janos. Public sector transparency and accountability: making it happen. OECD, .2002
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Asset Declarations
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Conflict of interests regulation
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Lobbying Disclosure and Regulation
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در حوزه شفافيت دريافتي ها از منابع بخش عمومي ،معموالً سه روش متعارف براي گزارشدهي دريافتيهاي متصديان امور بخش
عمومي وجود دارد:
 در روش اول معموالً اطالعات دريافتيها گزارش ميشود ،اين گزارشدهي براي استفاده مراجع نظارتي است ،اما عموم
دسترسي به آنها ندارد.
 در روش دوم ،هرچند اطالعات دريافتيها براي استفاده مراجع نظارتي گزارش ميشود ،اما عموم نيز طبق رويهها يا قوانين
كشوري معطوف به آزادي اطالعات ،حق مطالبه و دسترسي به اين اطالعات را دارند.
 در روش سوم ،اطالعات اگرچه براي استفاده مراجع نظارتي تهيه ميشود اما انتشار عمومي نيز ميشوند.
حالت چهارمي نيز وجود دارد كه در كشورهايي كه شيوه دوم را انتخاب كرده اند اتفاق ميافتد .در اين حالت ،معموالً نهادهاي
تحقيقاتي يا سازمانهاي مردم نهاد ،طبق قانون كلي شفافيت اطالعات ،اطالعات دريافتيها را درخواست كرده و پس از
آمادهسازي ،براي اطالع عموم منتشر ميكنند.
شيوه استفاده از روشهاي فوق نيز متفاوت است .به عنوان مثال:
در بسياري از ايالتهاي كانادا ،مطابق قانون افشاي پرداختهاي بخش عمومي ( ،)1PSSDAدريافتي هاي تمام مديران يا
كاركنان شاغل در بخش عمومي كه باالي رقم خاص دريافت ميكنند (مثال  100هزار دالر در سال يا ميانگين  8300دالر در ماه
براي اونتاريو يا  75000دالر براي بريتيش كلمبيا و ،)...به تفكيك بخش و دستگاه با ذكر نام فرد و ميزان دريافتي بر روي اينترنت
به صورت قابل جستجو و گزارشگيري براي عموم منتشر ميشود .اين فهرست ،از آنجاييكه به مثابه تاباندن نور شفافيت بر روي
پرداختيها در بخش عمومي است ،فهرست نور آفتاب ( )Sunshine listناميده ميشود.
به عنوان مثال ،فهرست نورآفتاب ايالت اونتاريو در آدرس مخصوص اين فهرست 2قابل دسترسي است .تصويري از اين سامانه در
شكل  1نشان داده شده است .در اين شكل مالحظه مي شود كه تمامي دريافتي هاي كاركنان بخش عمومي كه باالي  100هزار
دالر كانادا در سال دريافت مي كنند ،با ذكر نام و نام خانوادگي ،دستگاه و ميزان پرداختي منتشر مي شود.

)Public Sector Salary Disclosure Act (PSSDA
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https://www.ontario.ca/page/public-sector-salary-disclosure-2015-all-sectors-and-seconded-employees
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شكل  .1سامانه نور آفتاب ايالت اونتاريو در كانادا

به عنوان مثالي ديگر ،فهرست حقوق و مزاياي كاركنان بخش عمومي در استان بريتيش كلمبيا در آدرس اينترنتي مخصوص آن
استان 1قابل دسترسي است .تصوير اين پايگاه در شكل  2نشان داده شده است .در اين شكل مالحظه مي شود كه تمام دريافتي هاي
باالي  75000دالر در سال به تفكيك دستگاه قابل جستجو و مشاهده است .اين سامانه حتي اين امكان را مي دهد كه نشان دهد هر
فرد فعال در بخش عمومي نسبت به كل بخش يا نسبت به دستگاه مربوطه چه رتبه دريافتي دارد .به اين ترتيب ،افكار عمومي مي
تواند نسبت عملكرد فرد با رتبه وي را نيز مورد سنجش قرار دهد.

http://www.vancouversun.com/business/public-sector-salaries/basic.html
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شكل  .2سامانه دريافتي هاي كاركنان بخش عمومي استان بريتيش كلمبياي كانادا

در انگلستان ،خزانه داري ،پرداختي هاي حقوق و دستمزد به افراد باالي  58200پوند و تمام مخارج (غير از پرداختي به افراد) باالي
 500پوند ،را به صورت فايل اكسل بر روي اينترنت منتشر مي كند.1

https://www.gov.uk/government/news/pay-transparency-in-the-public-sector
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در كاليفرنيا ،عموم مردم حق دسترسي به اطالعات پرداختي ها را دارند .چندين موسسه اين اطالعات را طبق قانون آزادي اطالعات
دريافت و بر روي سايت به صورت كامل و قابل مرور و جستجو منتشر مي كنند .به عنوان مثال ،يك نمونه از اين سامانه در آدرس
مخصوص پايگاه «كاليفرنياي شفاف »1در دسترس است.
تصويري از اين سامانه در شكل  3نشان داده شده است .در اين شكل مالحظه مي شود كه دستمزد تمامي دريافتي هاي هشت
ميليون فعال در بخش عمومي اين ايالت از استاد دانشگاه تا پزشك تا قاضي و  ...به تفكيك بخش ،با نام و نام خانوادگي ،ميزان
دريافتي معمول ،ميزان اضافه كار ،ميزان پرداختي هاي رفاهي و مجموع پرداخت ها قابل نمايش است.
شكل  .3سامانه شفافيت دستمزدهاي بخش عمومي كاليفرنيا

نمونه هاي متعدد ديگر از انتشار دريافتي هاي بخش عمومي قابل ذكر است كه صرفا به درج آدرس برخي از آنها اقدام مي شود.2
معمول است كه بخش هايي نيز در اين سامانه ها تعبيه مي شود كه در صورت خالف واقع بودن اطالعات منتشر شده ،امكان گزارش
دهي آن ميسر شده و از اين مسير ،امكان انتشار اطالعات نادرست به حداقل رسانده شود.
حركت به سوي حساب واحد خزانه ( )3TSAو ماليات بر مجموع درآمد از جمله زمينه هاي فني ديگر حركت به سمت شفاف بودن
دريافتي ها در بخش عمومي به شمار مي رود.
خالصه اينكه ،كشورها بسته به ميزان توسعه يافتگي ساختار بخش عمومي و قوانين و مقررات مربوطه و فرايندهاي مالي و ماليات
ستاني مربوطه ،اقدام به شفاف سازي دريافتي ها در بخش عمومي مي كنند.

http://transparentcalifornia.com/salaries/all

1

http://www.transparency.ri.gov/payroll/

2

http://nj.gov/transparency/payroll/
http://transparentnevada.com/salaries/all/
http://seethroughny.net/
Treasury Single Account
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يك نمونه الگوي فرضي از امكان پذيربودن ايجاد سامانه نورآفتاب بخش عمومي ايران براي بخش عمومي ايران در اين آدرس پياده
سازي شده است:

http://rc.majlis.ir/fa/iran_sunshine
قابل ذكر است كه در اين سامانه ي الگو ،تمام نام ها و ارقام تصادفي بوده و صرفا با هدف نمايش ملموس وضعيت احتمالي در
صورت پياده سازي سامانه نورآفتاب فرضي بخش عمومي ايران ايجاد شده است .گستره بخش عمومي در اين سامانه صرفا دولت
نيست و شامل تمام اجزايي هستند كه به نحوي از منابع عمومي استفاده مي كنند .به عبارت ديگر ،دامنه اين سامانه به شرح زير
است:
 .1قوه مجريه،
 .2قوه مقننه،
 .3قوه قضاييه،
 .4شركت هاي دولتي،
 .5نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري ها ،بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي و )...
 .6شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي شامل شركت هاي تامين اجتماعي ،شركت هاي بنيادها و ( ...مشمول ماده
 84قانون تنظيم مقررات مالي دولت  :2ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي
دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي باشند ،بايد حداكثر از ده برابر حداقل حقوق
مصوب ساالنه شوراي عالي كار بيشتر نباشد.)...
 .7ساير نهادهاي فعال در بخش عمومي كه در تقسيم بندي فوق قرار نمي گيرند ،اعم از نهادهاي مذكور در قانون اساسي و
دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مشمول ذكر يا تصريح نام است ،اعم از آنكه قانون خاص خود را داشته و يا از
قوانين و مقررات عام تبعيت كنند،
 .8ت مام شاغلين در بخش عمومي و افرادي كه از وجوه عمومي استفاده مي كنند شامل اعضاي هيات علمي ،قضات ،پزشكان،
شوراهاي محلي و...
تصويري از اين سامانه الگوي فرضي در شكل  4آمده است.
اين سامانه امكان مرور و جستجو براساس قوه (مجريه ،مقننه و قضاييه) يا بخش (عمومي غيردولتي) يا امثالهم (شركت هاي وابسته
به نهادهاي عمومي غيردولتي ،سايرنهادها) را به مخاطب مي دهد .همچنين مي توان براساس اسم دستگاه يا موسسه يا نهاد يا شركت
نيز به ميزان دريافتي ها دسترسي داشت و در نهايت امكان مرتب كردن براساس ميزان دريافتي در هر بخش يا دستگاه يا موسسه يا
شركت يا بانك نيز وجود دارد .بديهي است كه اجراي واقعي چنين سامانه اي نيازمند وضع قانون مربوطه است.
پيشنهادات خود در مورد تكميل اين الگوي فرضي را به دفتر بخش عمومي مركز پژوهش هاي مجلس ارسال كنيد.1

 atashbar@majlis.ir 1يا شماره دورنگار 83357604
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شكل  .4تصويري از الگوي اوليه فرضي سامانه نورآفتاب بخش عمومي ايران
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