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 گزارش صندوق بین المللی پول 
از وضعیت فساد مالی در جهان

 خبر وزیر تعاون از  مشخص شدن مطالبات 13 هزار میلیاردی شستا 
و برخورد با بدهکاران

 پاسخگویی صددرصدی سازمان ملی استاندارد ایران 
به شهروندان

 انتشار چهارمین گزارش شفاف سازی مالی 
سازمان نقشه برداری 

 »امضاهای طالیی دارو« 
در دست صاحبان قدرت

 عدم انتشار محتویات دادگاِه محمدرضا خاتمی

 استعفا برای شفافیت 
و پایان قدرت طلبی مدیران!

 پیشنهاد اصالح موادی از آیین نامه مجلس 
برای شفافیت آراء نمایندگان





ست
ــر
ـــ
ـــ
ه
فـ

11

مقدمه

کلیدپرونده10کشتيگمشده

گزارشصندوقبینالمللیپولازوضعیتفسادمالیدرجهان

وزیرتعاونازمشخصشدنمطالبات13هزارمیلیاردیشستاوبرخورد...

پاسخگوییصددرصدیسازمانملیاستانداردایرانبهشهروندان

دسترسیسازمانمالیاتیبهسامانهاطالعاتمسکن

چهارمینگزارششفافسازیمالیسازماننقشهبرداریمنتشرشد

شفافیتدربورس

»امضاهایطالییدارو«دردستصاحبانقدرت

سکونبازارمسکنادامهدارد/وضعمالیاتبایدهمراهباشفافیت...

MDsaveاستارتاپیبهسویشفافیت

نظارتبرصداوسیماهیچگاهچارچوبقانونیمشخصنداشتهاست

شفافیت،نظارتوکارآمدی

رسانههاکمککنندمقابلشانتاژواردکنندگانداروبایستیم

»اطالعات«درچنگحلقههايخاص

طرحنسخهنویسیالکترونیکیدرخلخالاجراییشد

چرانمایندگانمجلسزیربارشفافیتآرانمیروند؟

استعفابرایشفافیتوپایانقدرتطلبیمدیران!

محتویاتدادگاهاجازهانتشارنیافت

چراییعدمنمایشسفارشهایخریدوفروشدربازارپایهجدید

پیشنهاداصالحموادیازآییننامهمجلسبرایشفافیتآراءنمایندگان

بهمنظورایجادشفافیتانجاممیشود:رنگآمیزیشرکتهای...

۲۶موردمغایرتاصلیدرتفریغبودجهسال۹۶شهرداریتهران

طرحيبرايبهرسمیتشناختنفساد

شفافیتعاملجلوگیریازفساداست

سایتضدعفونیپایانهبندرامامدرانحصارعدهایخاص
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امروزه موضوع شفافیت بانک مرکزی تبدیل به یکی از مورد بحث ترین موضوعات در 
که  مرکزی  بانک های  که  دارند  نیاز  مردم  است. عموم  پولی شده  زمینه سیاست های 
روزبه روز مستقل تر از گذشته می شوند، از درجه قابل قبولی از شفافیت برخوردار باشند تا 
همچنان نهادی قابل اتکا باقی بمانند. همچنین، شاخه رو به رشدی از ادبیات مرتبط، به 
بررسی تأثیرات اقتصادی این افزایش در شفافیت پرداخته است. البته بحث شفافیت و 
اندازه گیری آن به لحاظ کیفی بودن متغیر شفافیت، اندکی پیچیده تر شده است؛ چراکه 
یافتن سنجه های مناسب برای اندازه گیری آن چندان ساده نیست. اگرچه اقتصاددانانی 
مانند گراتس و ایجفینگر مطالعات بسیاری در زمینه طراحی و محاسبه شاخصی مناسب 
برای اندازه گیری درجه شفافیت بانک های مرکزی انجام داده اند، اما پیش از هر چیز الزم 

است شفافیت بانک مرکزی را به شکلی واضح تعریف کنیم. 
گراتس و ایجفینگر شفافیت بانک مرکزی را به عنوان محدوده ای تعریف می کنند که در 
آن بانک مرکزی تمایل به افشای اطالعات مربوط به فرآیند تدوین سیاست های پولی 
دارد. عالوه بر این، طبق تعریف دینسر و یچنگرین، می توان مقصود از شفافیت بانک 
مرکزی را اعالم نرخ بهره ی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین اعالم پیش بینی این نهاد 
از وضعیت اقتصادی آینده تعریف کرد. برای مثال فدرال رزرو، بانک های مرکزی نیوزلند، 
نروژ و سوئد سال هاست که پیش بینی خود از نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را اعالم 
می کنند. اگرچه، امروزه این مسئله تنها محدود به تعداد کمی از کشورها نیست و کشورهای 

زیادی در راستای افزایش شفافیت بانک های مرکزی خود گام برمی دارند. 
در ادبیات اقتصادی در پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی، مزایای بسیاری برشمرده اند؛ 
از جمله این مزایا می توان به برخی موارد اشاره کرد: 1( این افزایش شفافیت خود، بخشی 

از یک تغییر بزرگ تر در ساختاِر حکومت هاست. چراکه امروزه در تمام جهان، مردم خواستار 
شفافیت بیشتر از جانب نه تنها بانک های مرکزی، که تمام مقامات رسمی کشورها هستند. 
بنابراین بانک های مرکزی نیز بنا به درخواست عموم مردم، ناگزیر از افشای بسیاری از 
اطالعات بااهمیت در تصمیم گیری های فعالین اقتصادی هستند. 2( اگر بانک های مرکزی 
تمایل به استقالل بیشتر از دولت داشته باشند، شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عواملی 
عمل می کند که تحقق هدف استقالل را ممکن می سازد. 3( شفافیت بانک مرکزی، 
بازارها را قادر می سازد تا نسبت به تصمیمات این نهاد و همچنین سیاست ها، واکنش های 
سریع تر و روان تری بروز دهند. 5( شفافیت بانک مرکزی تعهدات این نهاد را قابل اتکاتر 
می کند. برای مثال، اگر هدف بانک مرکزی رسیدن به یک نرخ تورم پایین و البته باثبات تر 
باشد، این هدف در صورتی برای فعالین اقتصادی قابل اتکا و باورپذیر خواهد بود که بانک 
مرکزی، توضیحات روشنی از جزئیات برنامه های خود در اختیار افراد بگذارد. 6( این تعهد 
و شفافیت به نوبه خود، باعث می شود بانک مرکزی در شرایط خاص )نظیر بحران های 
اقتصادی( با آزادی عمل بیشتری عمل کرده و در صورت لزوم، موقتاً از اهداف بلندمدت 
خود منحرف شود. از طرف دیگر، این انحراف باعث نگرانی عموم نخواهد بود، چراکه افراد 
می دانند این انحراف موقتی بوده و مشکلی در راستای پیگیری اهداف بلندمدت بانک ایجاد 
نخواهد کرد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که شفافیت باعث افزایش انعطاف پذیری 

سیاست ها نیز خواهد شد. 1

مقدمه

1 -  »مقدمه« از آدرس زیر اخذ شده است: : وقاری، زهرا.)1398(. شفافیت بانک مرکزی، مزایا و معایب. 
ویژه نامه »شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه گر«. به کوشش »مرکز توانمندسازی حاکمیت و 

جامعه« و »پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی«.
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طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
   مورخ 2 لغایت 8 خرداد ماهِ 1398

فراوانیتعد اد موضوع
12 درصد3وزارتخانه و سازمان های تابعه 
12 درصد3امورات مجلس و نمایندگان 

12 درصد3بازرگانی و امور مالیاتی 
12 درصد3اطالعات و فضای مجازی 

12 درصد3بهداشت و سالمت 
8 درصد2امالک و مستغالت 

4 درصد1 دولت)دولت الکترونیک و ...(
4 درصد1قضایی

4 درصد1مدیریت شهری
4 درصد1نظام پولی، مالی و بانکی 

4 درصد1رسانه، فرهنگ و هنر
4 درصد1سالمت اداری و بوروکراتیک

4 درصد1نفت و پتروشیمی
------صندوق های بازنشستگی

------نهادهای عمومی غیردولتی
------ورزش
4 درصد1سایر

100 درصد25مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  روزنامه شرق، سرنخی دیگر از ده کشتِی گم شده ی نفتی به دست داد. به گزارش شرق، 
طبق بارنامه هایي که در دادگاه زنجاني مطرح شده، 10 کشتي نفت معادل 20 میلیون 
بشکه نفت از 17 کشتي که در پرونده زنجاني مطرح است، ردوبدل شده، اما با بررسي ها 
مشخص شد که در اسناد جی پی اس های ماهواره اي، کشتي ها به مقصدي که در بارنامه 

به آن اشاره شده است، نرفته اند.
  صندوق بین المللی پول از وضعیت فساد مالی در جهان، گزارش تازه ای منتشر کرد. بر 
اساس این گزارش، فساد مالی خسارات شدیدی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده و 
سبب شده  درآمد حاصل از پرداخت مالیات به جای آنکه صرف ساخت مدارس، جاده ها و 

بیمارستان ها شود، توسط افرادی خاص چپاول گردد.
  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار توییتی در صفحه شخصی 
خود نوشت: لیست بیش از 13 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ی 
ایجاد شده در دوران پیشیِن شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، با مشخصات 

کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شده است.
  روزنامه شرق در گزارشی، عملکرد دستگاه های کشور در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات را بررسی کرد. مطابق این گزارش، سازمان ملی استاندارد ایران جزو دستگاه هایی 

بوده است که به همه درخواست های شهروندان پاسخ داده است.
  مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی از دسترسی سازمان مالیاتی به 
این سامانه، تمام  راه اندازی  با  سامانه اطالعات مسکن خبر داد. به گفته ی فرهادیه و 
اطالعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی، تعداد خانه های دوم 

و... مشخص می شود.
  چهارمین گزارش شفاف سازی مالی سازمان نقشه برداری منتشر شد. طبق این گزارش 
و در مجموع، هزینه های سازمان نقشه برداری کشور در فروردین ماه سال جاری و اسفند 

سال گذشته، بیش از 11 میلیارد تومان بوده است.
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1 -  مراد ما از این تعبیر، همه مدیران سطوح نهادی و سازمان های رسمی به جز وزرا و نمایندگان مجلس 
است. برای مثال، مدیر کل سازمان پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال، رییس کمیته شفافیت شورای شهر، 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و ... 

مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمان ها و نهادها بوده اند.

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
   مورخ 9 لغایت 15 خردادماهِ 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
40 درصد10روزنامه نگار-خبرنگار

28 درصد7مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1
16 درصد4پژوهشگران و اساتید دانشگاه

8 درصد2نمایندگان مجلس
8 درصد2وزرا

------کنشگران مدنی
------سایر

100 درصد25مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد
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کلید پرونده 10 کشتي گمشده
 شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

 روزنامه شرق-9 خردادماِه 1398 
با گشوده شدن پرونده علیرضا زیباحالت منفرد، شریک بابک زنجاني، 
گره هاي دیگري از ماجرای کشتی های نفتی پیش چشم قرار مي گیرد. 
طبق بارنامه هایي که در دادگاه زنجاني مطرح شده، 10 کشتي نفت معادل 20 میلیون بشکه 
نفت از 17 کشتي که در پرونده زنجاني مطرح است، ردوبدل شده، اما با بررسي ها مشخص 
شد که در اسناد جی پی اس های ماهواره اي، کشتي ها به مقصدي که در بارنامه به آن اشاره 
شده است، نرفته اند. سؤال اینجاست این کشتي ها با این حجم از محموله که بر مبناي ادعاي 

وکیل زنجاني، ارزش حدودي آن باالي یک میلیارد یورو است، کجا هستند؟
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/221938  

گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت فساد مالی در جهان
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 اقتصادآنالین-11 خردادماِه 1398 
بر اساس این گزارش، فساد مالی خسارات شدیدی را در کشورهای 
مختلف ایجاد کرده و سبب شده  درآمد حاصل از پرداخت مالیات به 

جای آنکه صرف ساخت مدارس، جاده ها و بیمارستان ها شود، توسط افرادی خاص چپاول 
گردد. نتایج تحقیقات صورت گرفته در 180 کشور توسط مرکز تحقیقاتی فیسکال مانیتور 
نشان می دهد در کشورهایی که فساد مالی بیشتری دارند، مردم مالیات کمتری پرداخت 
می کنند؛ زیرا افراد در چنین کشورهایی با پرداخت رشوه از پرداخت مالیات طفره می روند و 
از سوی دیگر، زمانی که مردم این کشورها متوجه می شوند دولت آنها فاسد است، به طرق 

مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1m9i 

وزیر تعاون از  مشخص شدن مطالبات 13 هزار میلیاردی 
شستا و برخورد با بدهکاران خبر داد

 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه
 خبرگزاری ایرنا-11 خردادماِه 1398 

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد 
شریعتمداری با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود نوشت: لیست بیش از 13 هزار 
میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ی ایجاد شده در دوران پیشیِن شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها 
مشخص شده است. وی در صفحه اجتماعی خود تأکید کرد: تا ریال آخر این مطالبات 

فصلاول:

اخباربرگزیدههفته
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وصول می شود و چنانچه بدهکاران اقدام نکنند، آنها را با نام افشاء می کنیم و اقدامات 
شدید قضایی علیه آن ها انجام خواهد شد.

 /www.irna.ir/news/83335804 

پاسخگویی صددرصدی سازمان ملی استاندارد ایران به 
شهروندان

 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 پایگاه اطالع رسانی دولت-12 خردادماِه 1398 

روزنامه شرق در گزارشی، عملکرد دستگاه های کشور در سامانه 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات را بررسی کرد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دولت به نقل از استاندارد، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بر پایه 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب سال 1388 شکل گرفت تا همه مردم 
بتوانند بی هیج واسطه ای سئواالت و درخواست های خود را از دستگاه های اجرایی گوناگون 
مطرح کنند. مطابق این گزارش، سازمان ملی استاندارد ایران جزو دستگاه هایی بوده است 

که به همه درخواست های شهروندان پاسخ داده است.
 http://dolat.ir/detail/322973

دسترسی سازمان مالیاتی به سامانه اطالعات مسکن
 شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

 اقتصادآنالین-12 خردادماِه 1398 
عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت: راه اندازی 
سامانه ملی امالک و اسکان، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با 
راه اندازی این سامانه، تمام اطالعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های 

خالی، تعداد خانه های دوم و... مشخص می شود. به گفته عباس فرهادیه، راه اندازی سامانه 
ملی امالک و اسکان، شفافیت آماری بازار مسکن را به دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه های 

خالی و مالیات بر عایدی، تنها یک بخش از نتایج راه اندازی این سامانه خواهد بود.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1mBR 

چهارمین گزارش شفاف سازی مالی سازمان نقشه برداری 
منتشر شد

 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه
 خبرگزاری ایسنا-12 خردادماِه 1398 

سازمان  مالِی  شفاف سازی  گزارش  چهارمین  ایسنا،  گزارش  به 
نقشه برداری کشور حاکی از آن است که در اسفند 1397 و فروردین 
1398، 79 درصد بودجه سازمان صرف امور پرسنلی شده و 21 درصد از این بودجه نیز 
صرف سایر امور همچون پرداخت حق الزحمه ی قراردادهای سازمان، هزینه های جاری 
آب و برق و تلفن و …، لوازم یدکی، بیمه کشتی و هواپیما و… شده است. در مجموع 
هزینه های سازمان نقشه برداری کشور در فروردین ماه سال جاری و اسفند سال گذشته، 

بیش از 11 میلیارد تومان بوده که جزئیات آن را در این لینک می توانید ببینید.
 /https://www.isna.ir/news/98031205543
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شفافیت در بورس
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 روزنامه اعتماد-9 خردادماِه 1398 
یاسر فالح، روزنامه نگار.

در سال هاي گذشته، عدم تقارن اطالعاتي در بازار سرمایه به وفور 
دیده مي شد اما در حال حاضر بسیار کاهش یافته است. سازمان بورس، روي مقوله شفافیت 
بسیار تأکید دارد و با توجه به گزارش هایي که ناشران منتشر مي کنند و الزام سازمان بورس 
به انتشار اطالعات، بورس ایران به یکي از شفاف ترین بورس هاي جهان تبدیل شده است. 
ناشران بورسي و فرابورسي به طور متوسط ساالنه تا 12 مورد افشاي اطالعات دارند و هر 
سه ماه یک بار باید صورت هاي مالي خود را منتشر کنند. همچنین هر ماه باید میزان خرید 

و فروش خود را اعالم کنند و تعدادي نیز افشاي اطالعات داشته باشد.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/125865

»امضاهای طالیی دارو« در دست صاحبان قدرت
 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 جوان آنالین)وابسته به روزنامه جوان(-10 خردادماِه 1398 
زهرا چیذری، روزنامه نگار.

در حالی که وزیر بهداشت از وجود »امضاهای طالیی« در سازمان 

غذا و دارو خبر می دهد و بر جمع کردن رانت و فساد در یکی از گلوگاه های تحت نظارتش 
تأکید می کند، مجلس هم در تکاپوی تدارک طرح تفحص از سازمان غذا و داروست. نایب 
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی معتقد است: صاحبان »امضاهای طالیی« 
در حوزه دارو نه در دل این سازمان بلکه در رده های باالتر حضور دارند. حضور صاحبان 
»امضاهای طالیی« در رده های باالتر از سازمان غذا و دارو را شاید بتوان در واردات ۴00 

میلیون دالری لوازم آرایشی بهداشتی با ارز دولتی پیگیری کرد.
 http://www.javann.ir/004101 

سکون بازار مسکن ادامه دارد/ وضع مالیات باید همراه با 
شفافیت اطالعاتی باشد

 شفافیت در حوزه امالک و مستغالت
 اقتصادآنالین-10 خردادماِه 1398 

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن.
مهدی روانشادنیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنالین با بیان اینکه 
تعیین سقف قیمت می تواند منجر به قیمت زیرزمینی و عدم شفافیت در قیمت ها بشود، 
گفت: تسهیل مقررات و قوانین و بخشش های مالیاتی برای کسانی که در حوزه مسکن 
فعال هستند  در کنار وضع مالیات هایی برای مبارزه با سوداگری همراه با شفافیت اطالعاتی 
می تواند بازار مسکن را مدیریت کند. وی ادامه داد: امیدوارم تصمیماتی که گرفته می شود 

فصلدوم:

سایراخبارهفته
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در جهت شفافیت اطالعات باشد به گونه ای که هم مستاجران و هم موجران و فعاالن 

بازار ساختمان از آن منفعت ببرند.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1m57 

MDsave استارتاپی به سوی شفافیت
 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 خبرگزاری ایرنا-11 خردادماِه 1398 
سهیال رجایی، خبرنگار.

یکی از مهمترین مشکالت در سیستم های مبتنی بر بازار آزاد در 
نظام سالمت، هزینه های گران قیمت خدمات پزشکی و افزایش خروج از جیب جامعه 
تحت پوشش است. در این حالت، رقابتی منفعت طلبانه برای افزایش فرانشیز از جانب 
خدمات دهندگان شکل می گیرد تا بتوانند سودآوری بیشتری را از این بازار حیاتی کسب 
نمایند. در چنین شرایطی پیدایش استارتاپ هایی بر پایه شفافیت قیمت ها بحثی حیاتی 
در بازار تجارت جهانی خدمات پزشکی به شمار می روند. MDsave اولین بازار فروش 
مراقبت ها و خدمات پزشکی آنالین در جهان است که با هدف ایجاد شفافیت و فضایی 

مقرون به صرفه برای دریافت کنندگان خدمات ایجاد شده است.
 /www.irna.ir/news/83336106

نظارت بر صداوسیما هیچ گاه چارچوب قانونی مشخص 
نداشته است

 شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر
 روزنامه آرمان-11 خردادماِه 1398 

فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسالمی.
خارج  دستور  از  و  صداوسیما  بر  نظارت  طرح  درباره  ذوالقدر 

 شدن آن بیان کرد: هیچ گاه نظارت بر صداوسیما در چارچوب قانونی مشخص نبوده 
است. 

وی ادامه داد: بر این اساس، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در راستای 
انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات 
جمعی، تالش های بسیاری به منظور تدوین قوانین مورد نیاز و بازنگری در برخی قوانین 
و مقررات زائد و دست و پاگیر جهت تسهیل در انجام امور مربوطه به انجام رساند که 

طرح اصالح اساسنامه صداوسیما از جمله آنهاست.
 http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110128 

شفافیت، نظارت و کارآمدی
 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

 خبرگزاری ایرنا-11 خردادماِه 1398 
سعید صادقی جقه، عضو هیئت علمی پژوهشکده 

مطالعات راهبردی.
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که شفافیت، دسترسی بیشتر و بهتر به جریان 
اطالعات توأمان با افزایش میزان پاسخگویی حکومت ها و مقامات رسمی، فساد را کاهش 
داده و حکمرانی را بهبود می بخشد و بهبود حکمرانی نیز به پایداری آن می انجامد. در 
سال های اخیر، رخدادهایی نظیر حقوق و مزایای غیرمتعارف، اعطای ملک و امتیازات خارج 
از ضوابط در شهرداری ها، شیوه ارائه ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان کاال و... بیانگر وجود 
رویه هایی غیرشفاف بوده اند که در غیاب اطالعات شفاف و نیز عملکرد ناقص سازمان های 

ناظر، میسر شده اند.
 /www.irna.ir/news/83336130 
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رسانه ها کمک کنند مقابل شانتاژ واردکنندگان دارو بایستیم

 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت
 خبرگزاری ایلنا-11 خردادماِه 1398 

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
سعید نمکی در نشست خبری خود با اشاره به اولویت های جدید برنامه 
طرح تحول سالمت گفت: از رسانه ها خواهش می کنم به ما کمک کنند تا مقابل جبهه تبلیغاتی 
و شانتاژ وارد کننده های دارو بایستیم و مبارزه جدی با واردات بی رویه دارو داشته باشیم. باید این 
موضوع را از ذهنیت مردم دور کنیم که داروهای ایرانی کیفیت ندارند. وی درباره سازمان غذا و 
دارو نیز اذعان داشت: خوشبختانه در حال حاضر موضوعاتی که در گذشته درباره سازمان غذا و 
دارو مطرح بود، کمتر شده و این سازمان به سمت شفافیت پیش می رود و مشکلی وجود ندارد.

 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-769364 

  
»اطالعات« در چنگ حلقه هاي خاص

 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 روزنامه شرق-11 خردادماِه 1398 

کامبیز نوروزی، حقوق دان.
اطالعات، منشأ قدرت است؛ به ویژه در ساختارهایی که در آن ها 
اطالعات،  یعني همین  برخوردار هستند؛  قدرت  وسیع  دایره  از  قدرت  ممتاز  گروه هاي 
یکي از مهم ترین ابزارهاي قدرت در کشور به شمار مي روند. وقتي گفته مي شود از رانت 
یا امتیازات نامشروع استفاده مي شود، رانت مبتني بر اطالعات است و از این اطالعات 
درباره جزئیات قراردادهاي دولتي و  در حلقه هاي بسیار سخت حراست مي شود. فرضاً 
قراردادهاي شرکت هاي بزرگ، هیچ چیزي در دست نیست. نکته درخور توجه آن است 
که الیحه شفافیت هیچ الزامی ایجاد نکرده است. گفته است قراردادها باید منتشر شوند، 

اما این قراردادها نبض قدرت مدیریت هاي رانتیر است.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/221984

طرح نسخه نویسی الکترونیکی در خلخال اجرایی شد
 شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

 خبرگزاری ایرنا-12 خردادماِه 1398 
وحید خلیل اللهی، مدیرکل بیمه سالمت استان اردبیل.

دکتر وحید خلیل اللهی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران ایرنا با 
بیان اینکه این طرح تا پایان امسال در شهرستان های نمین و مشگین شهر نیز اجرا خواهد 
شد، افزود: تالش می شود با شناسایی نقاط ضعف و قوت و تأمین زیرساخت ها، طرح 
نسخه نویسی الکترونیک در تمامی نقاط استان اجرا شود. وی اظهار داشت: در طرح نسخه 
نویسی الکترونیک، دیگر نیازی به ارائه دفترچه سالمت در مراجعه به مطب پزشکان و 
بیمارستان ها وجود ندارد و بیمار فقط با اعالم کد ملی خود، ویزیت شده و اقالم دارویی 

هم در سامانه تمام داروخانه های کشور ثبت می شود.
 /www.irna.ir/news/83338235 

چرا نمایندگان مجلس زیر بار شفافیت آرا نمی روند؟
 شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

 خبرگزاری ایرنا-12 خردادماِه 1398 
بهارستان زیر بار »شفافیت آرای نمایندگان« نمی رود؛ از آذر 96 که 
اولین طرح شفافیت آرا را نمایندگان امیدی مطرح کردند تا مرداد 
یک سال بعد وقتی اصولگراها هم مدعی شفافیت آرا شدند. هرچند تندروهای مجلس 
در بزنگاه بررسی لوایح مرتبط با FATF پرچمدار شفافیت شدند، اعضای پارلمان حتی با 
فوریت بررسی طرح هم موافقت نکردند. به هرحال ادغام طرح دو طیف سیاسی مجلس 
هم راه به جایی نبرد تا همین امروز که این موضوع در کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی 

مجلس مسکوت مانده است.
 /www.irna.ir/news/83337710 
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11
استعفا برای شفافیت و پایان قدرت طلبی مدیران!

 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه
 تابناک-12 خردادماِه 1398 

مهرداد تاوتلی، مدیر گروه ایرانگردی و جهانگردی.
مهرداد تاوتلی، مدیر گروه ایرانگردی و جهانگردی و مدیرعامِل یکی 
از شرکت های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه رویکرد این وزارتخانه 
برای شفافیت در انجام اقدامات و همچنین کشیدن خط بطالنی بر قدرت طلبی مدیرانی 
که به هرشکلی حتی با پایان مأموریت هم سعی در حفظ کرسی مدیریت دارند، با پایان 
مدت زمان کاری خود از مسئولیتش استعفا کرد تا بدعتی برای جوانان و مدیران بعد از 

خود آغاز کند که با پایان مدت زمان کاری خود، از سمت خود استعفا کنند.
 https://www.tabnak.ir/fa/news/903045 

محتویات دادگاه اجازه انتشار نیافت
 شفافیت در حوزه قضایی

 روزنامه آرمان-12 خردادماِه 1398 
محمدحسین لطف الهی، روزنامه نگار.

دادگاه سید محمدرضا خاتمی، دبیرکل حزب انحالل یافته ی مشارکت 
و نایب رئیس دوره ششم مجلس شورای اسالمی در حالی برگزار شد که به رغم علنی بودن 
دادگاه، قاضی عالیشاه اجازه ی انتشار اخبار و جزئیات دفاعیات متهم را به رسانه ها نداد. در 
همین رابطه، حجت کرمانی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی در خصوص مسأله عدم اجازه 
دادگاه برای انتشار گزارش جلسه در رسانه ها تأکید کرد: »ما قبول نداریم که رسانه ها نباید 
حق انتشار داشته باشند. قانون می گوید که رسانه ها بدون نام بردن از شخص –آن هم 

برای حفظ آبروی متهم– می توانند محتوای جلسه را کامل و جامع منتشر کنند.«
• تصویر مطلب، مربوط به آقای سیدمحمدرضا خاتمی است.

 http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110164  

چرایی عدم نمایش سفارش های خرید و فروش در بازار 
پایه جدید

 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 خبرگزاری مهر-13 خردادماِه 1398 

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس.
ابهاماتی که در خصوص  به  پاسخ  در  ایران  فرابورس  مدیرعامل 
چرایی مخفی بودن سفارش های خرید و فروش در دستورالعمل جدید این بازار مطرح شده 
است، معامالت بازار پایه را بر اساس دستورالعمل جدید کاماًل شفاف و به دور از هرگونه 
ابهام خواند و اظهار داشت: هنگامی که معامالت سهام شرکت ها در بازار پایه جدید آغاز 
شود، آیتم های مربوط به معامالت انجام شده اعم از قیمت پایانی معامالت سهم، دامنه 
نوسان قیمت و نیز حجم و ارزش معامالت مانند گذشته مشخص است و در تابلو معامالت 
نیز انتشار می یابد؛ از این رو اطالق معامالت غرری به معامالت بازار پایه موضوعیتی ندارد.

 http://mehrnews.com/news/4633063

پیشنهاد اصالح موادی از آیین نامه مجلس برای شفافیت 
آراء نمایندگان

 شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان
 خبرگزاری فارس-13 خردادماِه 1398 

در پی درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
از رئیس مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر بررسی طرح اصالح 
ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس، معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی این مرکز گزارش 
پیشنهاد اصالح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در راستای شفافیت 
آرای نمایندگان را ارائه کرد. متن کامل پیشنهاد اصالح موادی از آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی در راستای شفافیت آرای نمایندگان را می توانید در لینک زیر دنبال کنید.

 http://fna.ir/da5vkr 
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به منظور ایجاد شفافیت انجام می شود: رنگ آمیزی 

شرکت های فرابورس
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 روزنامه ایران-13 خردادماِه 1398 
سیاوش رضایی، خبرنگار.

از پایان خرداد ماِه سال جاری، بازار پایه فرابورس ایران با تغییرات 
زیادی همراه خواهد شد و 182 شرکت موجود در این بازار، در سه تابلو به رنگ زرد، 
نارنجی و قرمز نمایش داده خواهد شد. بر همین اساس در پایان معامالت روز دوشنبه20اُم 
خردادماه سال جاری، تمام نمادهای بازار پایه متوقف و پس از انجام عملیات فنی و انتقال 
به تابلوهای مربوطه بازگشایی خواهند شد. در همین رابطه، فرابورس ایران، از راه اندازی 

تابلوهای پایه ی زرد، پایه ی نارنجی و پایه ی قرمز بازار پایه خبر داده است.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/513091 

۲۶ مورد مغایرت اصلی در تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری 
تهران

 شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر- 13 خردادماِه 1398 

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بعد از تصویب 
بودجه شهرداری تهران، مشکالتی که شهرداری تهران و انحرافات و مغایرت هایی که در عملکرد 
بودجه وجود دارد، در تفریغ بودجه از سوی حسابرسان مستقل و معتمد شورا بررسی شده است 
و بندهای متعددی، مغایرت و انحراف مشاهده شد به طوری که 26 مورد مغایرت اصلی وجود 
دارد. مجید فراهانی ادامه داد: برای اولین بار احکام و الزاماتی برای شهرداری در جهت رفع این 

مغایرت ها یا شفافیت آن به صحن شورا پیشنهاد می شود تا این مغایرت ها اصالح شود.
 http://mehrnews.com/news/4632349 

طرحي براي به رسمیت شناختن فساد
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 روزنامه شرق-13 خردادماِه 1398 
حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا.

طرح حذف یارانه ارزی و واریز مابه التفاوت قیمت کاالهای اساسی 
وارداتی به کارت خانوار، سال گذشته از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح 
شد. این طرح به دنبال آن بود که حدود 1۴میلیارد دالر اختصاص یافته به کاالهای اساسی را 
حذف و مابه التفاوت ارز چهارهزار و 200 تومانی و دالر نیمایی را به حساب خانوار واریز کند. 
طرحی که با مخالفت های جدی روبه رو شده است، اما مدافعان آن هنوز هم بر آن اصرار 
دارند. این طرح که بدون درنظرگرفتن تبعات تورمی و ایجاد فساد بیشتر به نگارش درآمده، 
به واسطه وجود برخی امتیازات و منافع، دوباره از سوی برخی رسانه ها بر آن تأکید می شود.

 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222173 

شفافیت عامل جلوگیری از فساد است
 شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

 خبرگزاری فارس-1۴ خردادماِه 1398 
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسالمی.

حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک 
با بیان اینکه شفافیت امروز به عنوان یک مطالبه عمومی در سطح جامعه مطرح است و 
به نظر می رسد یکی از دالیل رخداد فساد عدم وجود شفافیت است، اظهار کرد: گاه برخی 
ادعای شفافیت می کنند اما در عمل رفتار دیگری از آنان سر می زند. وی تصریح کرد: 
در مجلس، درخواست انتشار داوطلبانه آراء را داشتیم که متأسفانه تنها حدود یک سوم از 

نمایندگان با آن موافق بودند و باید پرسید چرا دوسوم مابقی از شفافیت هراس دارند؟
 http://fna.ir/da6315 
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سایت ضدعفونی پایانه بندر امام در انحصار عده ای خاص

 خبرگزاری ایرنا-15 خردادماِه 1398
 خبرگزاری 

پایانه بندر امام خمینی)ره( از بزرگ ترین بنادر کشور محسوب می شود 
و همین امر باعث شده تا ظرفیت های سرمایه گذاری متعددی را 
در خود ایجاد کند. اما در حال حاضر، این بندر هفت سایت ضدعفونی فعال و یک سایت 
نیمه فعال دارد که متأسفانه با کمترین نظارت بر نحوه عملکرد و بدون رعایت استانداردهای 
زیست محیطی و بدون نصب سپتیک های پیشرفته، خسارت های زیادی را به محیط زیست 
دریا وارد کرده و علی رغم دادن مهلت برای رفع نواقص و استانداردسازی، هیچ گونه اقدامی 

از سوی این سایت ها انجام نشده است.
 /www.irna.ir/news/83341426  
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