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اعالمرتبهجهانیایراندرشفافیت

افزایشتعرفههایپزشکانقبلازشفافسازیدرآمدیآنهامنطقینیست

قوتوضعفسامانههایشفافیت

جعبههایسیاهاقتصاد؛بررسینمونههایبزرگعدمشفافیتاقتصادی...

احمدتوکلیدرنامهبهرئیسی:اگررسانههاآزادنباشند،شفافسازی...

حضورسؤالبرانگیزمدیرانبازنشستهباحقوقهایباالدرپتروشیمی...

شرکت»توسکا«:پولساخت»۹۰«،»خندوانه«و۷۷برنامهپربیننده...

دستگاههادرخصوصسامانههایرصدکاالجزیرهایعملنکنند

لطفینمایندهمجلس:شستا،تلخترینتجربهبنگاهداریدولتیها

انتشارمشخصاتپروندههایبرجباغهادرسامانهشفافیتشهرداری
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سال۹8زمانمسئولیتپذیریوشفافیتدولتمردانباشد

شرکتهایایرانیازبازارسرمایهشفاففراریهستند!

فهرستتوزیعکنندگانغیرقانونیکاغذمنتشرمیشود

FATFبهعنوانراهکاریبرایمنظمترشدنروابطمالیواقتصادی...

دولتالکترونیکتا۹۹/۹/۹محققمیشود

مدیریتجدیدنظامصنفیاستانایالمبهدنبالشفافیتخواهدبود

شفافسازیپروژههایعمرانیازادعاتااجرا

حقوقپایهمشاورانشهرداریتهراناعالمشد/اطالعاتناقصدر...

جنبشعدالتخواهدانشجوییخواستارشفافیتنسبتبهتخلفات...

شفافیتفروشنفتمنافعچهکسانیرابهخطرمیاندازد؟
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د ر سال های اخیر، شاید  یکی از مهم ترین کلید واژه هایی که پیوسته د ر کانون توجه 
مباحثات اقتصاد سیاسی ایران بود ه است، مفهوم شفافیت باشد . بستر نشو و نما یافتن 
و حساسیت برانگیز شد ن این مفهوم علی الخصوص د ر سالیاِن اخیر، احتمااًل تبعیض 
و نابرابری فزایند ه کثیری از مرد م از سویی، و برخورد ارِی بی حد  و حصر عد ه قلیلی، 
از د یگر سو باشد . برهم خورد ن تعاد ل اجتماعی و برآمد ن اقسام آسیب ها و معضالتی 
چون بیکاری، فقر، بی خانمانی و ... منجر شد ه تا افکار عمومی جامعه ایرانی به آنچه 
به زعم خویش د ر پِس پرد ه می گذرد ، آگاه تر شود  تا بلکه از خالِل این آگاهی، بتواند  
بخِش قابل توجهی از عملکرد  غیرشفاف د ستگاه ها و نهاد های گوناگون را بر آفتاب 
نهاد ه و از آن طریق، سیاست گذاری امور کالن مملکتی را به نفِع اکثریت محروم و 

د ر حاشیه ماند ه، تغییر د هد .
به  آزاد   د سترسی  و  توزیع  نهاد ی،  ارکان  همه  د ر  شفافیت  راه های  از  یکی  امروزه، 
د اد ه ها و اطالعات د ستگاه ها است. هرگاه د سترسی به اطالعات توسط اقشار متکثر 
فراهم تر  نیز  جریان  د ر  سازوکارهاِی  به  اعتراض  امکان  طبعاً  باشد ،  فراهم  مرد می 
خواهد  بود . چنانچه مرد ِم عاد ی بتوانند  به طریقی کاماًل آشکارا به اطالعات مد یران 
و سیاست گذاراِن شهری، استانی و کشورِی خود  د سترسی پید ا کنند ، می توانند  حقوق 
احتمااًل ناد ید ه گرفته یا پایمال شد ه خود  را مطالبه کرد ه و به نحوی از انحاء، مسئوالِن 

ذی ربط را د ر جهِت تغییر مناسباِت موجود ، مورد  مؤاخذه قرار د هند . 

مقدمه

شاید  همه ی آنچه »خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد « د ر پروژه خود  مد  نظر د ارد ، 
همین ابالِغ اخبار و به نحوی آگاهی بخشی به اقشار گوناگون اجتماعی است. این 
خبرنامه د ر تالش است تا اطالعات و د اد ه های موجود  منتشره د ر خبرگزاری ها و 
بد ین  و  آورد   فراهم  را  شفافیت  مقوله  به  مربوط  گوناگون  حوزه های  د ر  روزنامه ها 
طریق، قد می د ر راستای اجتماعی سازی و مرد می شد ِن اطالعات برد ارد . بد وِن شک، 
فرستند ه ای اینچنین، جز با پیگیرِی مجد انه گیرند ه های مرد می و د ر پرتو حمایت های 
معنوی آنان د ر جهت آکواریومی کرد ِن همه مناسباِت نظام اجتماعی ایران، پابرجا و 

برقرار نخواهد  ماند .
همچون شماره گذشته، کوشش شد ه تا شفاف سازی، حوزه های گوناگون و متنوعی را 
د ر برگیرد . به فراخوِر مسائل معتنابه امروزی که جامعه ایرانی با آنها د ست و پنجه نرم 
می کند ، سعی شد ه تا به شفافیِت اطالعاتی د ر حوزه هایی همچون بورس، پزشکی، 
و  حقوق  پتروشیمی،  و  نفت  شهری،  مد یریت  باغات،  و  زیست  محیط  صد اوسیما، 
مقرری مد یران، شرکت ها و سازمان های د ولتی، خصوصی و خصولتی، سالمت اد اری 
و ... حساسیت نشان د هیم. سعی بر آن بود ه تا خبری از قلم نیفتد  و همه د اد ه های 
موجود ، گرد آوری و منتشر شود . بد یهی است که د ر گام های نخستیِن پروژه ی پیِش 
رو، کاستی ها و نواقصی خود نمایی می کند  اما با این حال، امید  د اریم که بتوانیم نقشی 
هرچند  کوچک و تد ریجی را د ر بهبود  سازوکارهای مد یریتی و اد اره کشور ایفا نماییم.
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آنچه از اخبار به گوش می رسد ، آن است که طی روزهای اخیر و د رست د ر تعطیالت 
نوروزی و هنگام سیر و سفر و سیاحِت گروهی از مرد م عزیز کشورمان، سیِل خانمان 
اند وخته های  و  د اشته ها  به  را  زیاد ی  خسارات  و  آسیب ها  و  یافته  سیالن  براند ازی 
مرد می وارد  ساخته است. بد یهی است که طبیعِت رنجور، به اشکال متنوعی، د رد  و 
حرماِن سالیاِن بی توجهی را اکنون بر سر مسببین اش آوار و سرازیر کرد ه است. بی 
توجهی و بی اعتنایی به شرایط اقلیمی و اکوسیستمِی جغرافیای ایران سبب شد ه تا با 
د ستکاری های بی مورد  انسانی د ر هر منطقه ای، آن جغرافیا را از امکان خود ایمنی و 
د فاع د ر برابر خشِم هرازگاهِی طبیعت بنیاد  محروم نماییم و به طریقی، قهر طبیعت را 

به عنوان نشانه ای برای برانگیختن توجهی روزافزون شاهد  باشیم.
اخیراً  خواند ،  خواهید   یافته  انعکاس  خبرهای  د ر  که  همان گونه  و  راستا  همین  د ر   
مصوبه ای مورد  موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته که طی آن، با ساخت 
و ساز 62 برج باغ جد ید  د ر شهر تهران موافقت شد ه است. واقعیت این است که به ویژه 
طی سال های پس از جنگ، توسعه ی برج بنیاد  و بی توجه به تواِن معقول و محد ود  
طبیعت، سبب آسیب های جبران ناپذیری د ر حوزه زیست محیطی شد ه و صرفاً محیط 
زیست انسانی را همچون ابزار و وسیله ای برای تخریب و برج سازی و تجارت د ر نظر 
آورد ه است. تئوری های نوسازی به مثابه رشد ِ صرفاً زیرساختی موجب شد ه تا ما به ابعاد  
گوناگون توسعه همه جانبه بی باور بمانیم و غرامت سنگیِن این بی توجهی را نیز د ر 
نتایج آن و پد ید ه هایی همچون سیل و زلزله و ... که محصول د ستکاری های انسانی 
د ر ساختار طبیعی هر جغرافیایی است، بپرد ازیم. د ر همین رابطه، بهاره آروین از اعضای 
شورای شهر تهران، با ارسال نامه ای به شهرد ار تهران از وی د رخواست د اشته که همه 
اطالعات مربوط به پروند ه های برج باغ ها را منتشر ساخته و د ر سامانه شفافیت قرار د هد . 
اقد امی که می تواند  موج جد ید ی از حساسیت و تیزهوشِی افکار عمومی را برانگیزد  

و د ر نهایت، به مقاومتی مرد می برای توقف چنین پروژه های آسیب زایی منجر شود .
اما همچون شماره اول خبرنامه، تالش شد ه تا د ر این شماره نیز فراوانی د اد ه های 
موجود  بنا به حوزه های د ربرگیرند ه تحلیل و منتشر شود . د ر همین راستا و تا آنجا که به 
طبقه بند ِی موضوعی د اد ه های شفافیت مربوط می شود ، می توان گفت که پس از گزینه 
»سایر« که موضوعات متنوعی را د ر برمی گیرد ، به سه حوزه مد یریت شهری، نظام 

پولی و بانکی و نفت و پتروشیمی بیش از سایرین پرد اخته شد ه است. این طبقه بند ی 
گویای آن است که علی الخصوص د ر بحث مد یریت شهری، نیازمند  بازنگری اساسی 
د ر چید مان مبلمان شهری و توسعه شهرها هستیم به نحوی که فلسفه شهرنشینی 
به عنوان محلی برای تجمع و گرد آمد ن انسان ها را د ر پرتو زیستی سعاد ت مند انه را 
مورد  بازتعریف قرار د هد . همچنین توزیع جایگاهی د اد ه های شفافیت، ایضاح آن بود ه 
که روزنامه نگاران، همچنان رتبه اول را د ر صف مبارزه بر علیه پروژه های غیرشفاف 
به خود  اختصاص د اد ه اند . پس از روزنامه نگاران، مد یران سازمان ها و نهاد ها و وزرا، از 
د یگر کسانی بود ه اند  که د ر حوزه شفافیت سازمان و نهاد  متبوع خود  اظهار نظر کرد ه 

و احتمااًل به نکات تجویزی و هنجاری اشاره کرد ه اند .
با این مقد مه، و با آرزوی سالی سالمت، شفاف و بی شائبه د ر همه حیطه های فرد ی 

و نهاد ی، شما را به خواند ن شماره د وم خبرنامه د عوت می کنیم.
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طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد

مورخ21اسفندماهلغایت28اسفندماه1397ِ

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت

41درصد14روزنامهنگار-خبرنگار
29درصد10مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1

15درصد5وزیر

6درصد2کنشگرانمدنی

0درصد---نمایندهمجلس

9درصد3سایر

100درصد34مجموع

توزیعدادههابراساسجایگاه/سمتافراد

1-مرادماازاینتعبیر،همهمدیرانسطوحنهادیوسازمانهایرسمیبهجزوزراونمایندگانمجلساست.
برایمثال،مدیرکلسازمانپیشگیریونظارتبرامورقاچاقکاال،رییسکمیتهشفافیتشورایشهر،قائممقام
تولیتآستانقدسرضوی،رییسمرکزتوسعهتجارتالکترونیکی،دبیرکارگروهساماندهیکاغذو...مصادیق

موردنظرمدیرانوکارمندانسازمانهاونهادهابودهاند.

طبقهبندیموضوعِیدادههایمربوطبه»شفافیت«
مورخ21اسفندماهلغایت28اسفندماه1397ِ

فراوانیتعد اد موضوع
20درصد7مدیریتشهری
18درصد6نظامپولیوبانکی
12درصد4نفتوپتروشیمی

6درصد2سالمت
6درصد2فرهنگ،هنرورسانه

6درصد2دستگاهقضایی
3درصد1دولتالکترونیک
3درصد1امالکومستغالت

26درصد9سایر
100درصد34مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت
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2 اعالمرتبهجهانیایراندرشفافیت
سایر

 مردم ساالری- 21 اسفندماه 1397
 )اطالعات تکمیلی: تابناک، 8 اسفند 1397(

در یکی از آخرین آمارهای اقتصادی، سازمان بین المللی شفافیت به تازگی آماری از میزان 
فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده است. رتبه ایران با مقداری تنزل در سال 2018 

برابر با 138 شده است. 
سازمان بین المللی شفافیت، یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادارک 
فساد را هر ساله تهیه و منتشر می کند. این سازمان، سازماني غیردولتي است که در سال 
 CPI 1993 تأسیس و مقر اصلي آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد است. شاخص
)شاخص ادراک فساد( به وسیله المبدورف در ژوئن 1995 براي اولین بار تهیه و در سال 1996 
به صورت رسمي منتشر شد. شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی 
و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد 
در بخش عمومی هر کشور چگونه است؟ گزارش های تهیه شده توسط سازمان بین المللی 
شفافیت بر پایه معیارهایی چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان 
به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی می 
باشد. به تازگی سازمان شفافیت بین المللی، گزارش مربوط به سال 2018 را منتشر نموده است. 
در این گزارش هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است 
و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. نمره ایران 
نسبت به سال گذشته، با دو نمره کاهش از 30 به 28 تنزل یافته است. این نشان می دهد 
که در سال 2018 در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه 
ایران در سال 2017 در بین 176 کشور دنیا 130 بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در 
سال 2018 در بین 180 کشور دنیا به 138 ارتقاء یافته است.  شاخص های اقتصادی همیشه 
محل شک و تردید بوده اند. در این میان، شاخص ها و معیارها در مورد ایران به جهت نگاه 
سیاسی، بیشتر مورد ابهام و تردید قرار می گیرد. با این وصف، محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و 

استاددانشگاه عالمه طباطبایی، درگفت وگو با »مردم ساالری آنالین« این آمار را مورد شک 
و تردید قرار داد. به گفته یوسفی بحث از آمار سازمان بین المللی شفافیت، در واقع دامن زدن 
به موضوعی بی مورد و کم اهمیت است. سخنان یوسفی در حالی صورت می گیرد که مرتضی 
عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت وگو با »مردم ساالری 
آنالین« این آمار را تایید می کند. عزتی معتقد است آمار سازمان بین المللی شفافیت، نیاز به 

موافق و مخالف ندارد. اینکه برخی مخالفت کنند، به نظر من توجیه پذیر نیست. 
لینک خبر: 

https://www.mardomsalari.ir/interview/104300
https://www.tabnak.ir/fa/news/881786

افزایشتعرفههایپزشکانقبلاز
شفافسازیدرآمدیآنهامنطقینیست

شفافیتدرحوزهپزشکیوسالمت
 خبرگزاری د انشجو-21 اسفند ماه 1397

مرتضی زمانیان، اقتصاد د اد ن و مد یر گروه اقتصاد ی اند یشکد ه مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری 
د ر گفتگو با خبرگزاری د انشجو پیرامون فشار کمیسیون بهد اشت برای افزایش تعرفه های 
پزشکی سال 98 گفت: د ر افزایش تعرفه ها میزان د رآمد  پزشکان معیار است. د رآمد  پزشک 
تعیین کنند ه این است که تعرفه های فعلی پزشکان کم و یا زیاد  است. از سمت سازمان های 
متولی حوزه سالمت آمار و ارقام جد ید ی نیامد ه است. اما مرکز پژوهش ها محاسباتی انجام 
د اد ه و به این نتیجه رسید ه که تعرفه پزشکان نباید  افزایش پید ا کند .  عضو د فتر اقتصاد ی مرکز 
پژوهش های مجلس با بیان اینکه د ر سال 1393 به د لیل اجرای طرح تحول سالمت، تعرفه 
پزشکان به صورت چشمگیری افزایش پید ا کرد ، گفت: بعد  از افزایش نجومی تعرفه ها د ر سال 
1393، تصمیم گیری د رخصوص افزایش تعرفه منطقی به نظر نمی رسد . البته شفاف سازی د رآمد  
پزشکان د ر این خصوص اهمیت د ارد .  زمانیان د ر پایان تصریح کرد : افزایش تعرفه پزشکان تا 
زمانی که د رآمد های آن ها شفاف نشد ه، منطقی به نظر نمی رسد . پزشکان اجازه د هند  د رآمد شان 
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مشخص شود ، شاید  واقعاً مظلوم واقع شد ه اند  و تعرفه های آن ها باید  20 د رصد  افزایش پید ا کند . 

لینک خبر: 
https://snn.ir/0039bD

قوتوضعفسامانههایشفافیت
شفافیتدرحوزهمدیریتشهری

 خبرگزاری فارس-21 اسفند ماه 1397

به گزارش خبرنگار اقتصاد ی خبرگزاری فارس، سامانه شفافیت شهرد اری تهران که د ر 21 
فرورد ین سال 1397 رونمایی شد ، از اقد امات ارزشمند  شورای شهر و شهرد اری این د وره 
است. این سامانه د ر ابتد ا فقط اطالعات مربوط به قرارد اد های باالی یک میلیارد  تومان 
شهرد اری را شامل می شد . با مرور زمان این اطالعات تکمیل شد ند  و اطالعات قرارد اد های 
باالی 250 میلیون تومان، فهرست اسامی د ریافت کنند گان طرح ترافیک خبرنگاری، منابع و 
مصارف بود جه شهرد اری، گزارش عملکرد  مالی و د ر نهایت د ر هفته های اخیر، اسامی مد یران 
و کارکنان شهرد اری و پایه حقوقی مد یران د ر این سامانه منتشر شد ه است. این سامانه د ر کمتر 
از یکسال، پیشرفت قابل توجهی د اشته که با وجود  تمام کاستی ها، اقد ام مهم و مثبتی است. 
اقد ام اخیر شهرد اری تهران د رباره انتشار اطالعات حقوق و مزایای مد یران شهرد اری نشان می د هد  
د ر صورتی که د ولت عزم جد ی برای اجرای این قانون و همچنین عمل به یکی از محوری ترین 
شعارهای رئیس جمهور یعنی شفافیت د اشته باشد ، می تواند  با ایجاد  د سترسی عمومی به اطالعات 
بارگذاری شد ه د ر سطح موجود ، شاهد  معجزه شفافیت و نظارت عمومی د ر راستای تکمیل اطالعات 
 مند رج د ر سامانه مد  نظر ماد ه 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط سایر د ستگاه ها با فشار افکار عمومی 

جامعه باشد . 
لینک خبر: 

http://fna.ir/bs0xtd

جعبههایسیاهاقتصاد؛بررسینمونههای
بزرگعدمشفافیتاقتصادیدرکشور

سایر
 اقتصاد آنالین-21 اسفند ماه 1397

به گزارش اقتصاد آنالین، محمد  مساعد  د ر شرق نوشت: بسیاری از قوانین شفاف کنند ه اقتصاد  
ایران یا به د رستی اجرا نمی شوند  یا به کلی فراموش می شوند  و د رمقابل، قوانین نانوشته د یگری 
وجود  د ارند  که به مسئوالن اجازه می د هند  تا آنجا که مایل هستند  از شفاف کرد ن فعالیت های 
خود  و د یگران جلوگیری کنند . اقتصاد  ایران گرفتار مجموعه ای از پنهان کاری هاست که د ر 
جعبه های سیاه و تاریک، زمینه فساد  را فراهم می کنند  و د ر چنین فضایی، کشف فساد  پس 
از وقوع، حتی اگر به قیمت گرفتن جان متخلفان باشد ، زخم برجای ماند ه بر افکار عمومی را 
التیام نمی د هد . د ر اد امه، شش جعبه سیاه اقتصاد  ایران را که حجم د اد وستد های پنهان ماند ه د ر 
آن بالغ بر صد ها هزار میلیارد  تومان است، مرور کرد ه ایم.  این شش جعبه عبارت اند  از: جعبه 
سیاه شرکت های د ولتی، جعبه سیاه معافیت های گمرکی، جعبه سیاه معافیت های مالیاتی، 

جعبه سیاه وارد ات، جعبه سیاه واگذاری ها و جعبه سیاه د ستمزد ها. 
لینک خبر: 

https://www.eghtesadonline.com/n/1hOq

احمدتوکلیدرنامهبهرئیسی:اگررسانهها
آزادنباشند،شفافسازیبهانحرافمیرود

شفافیتقضایی
 ایران- 21 اسفند ماه 1397

رئیس هیأت مد یره د ید ه بان شفافیت و عد الت با ارسال نامه ای به آیت اهلل رئیسی، از انتصاب 
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ایشان به عنوان ریاست قوه قضائیه استقبال کرد  و با بیان اینکه این انتصاب د ر برهه 
آشکار شد ن فساد های مالی متعد د  و پایین بود ن اعتماد  و امید  مرد م به اقامه عد ل رخ د اد ه 
است، گفت: »نخستین وظیفه رئیس قوه، احیا یا ترفیع اعتماد  مرد م به د ستگاه قضا است.« 
به گزارش الف، احمد  توکلی د ر اد امه شفاف سازی را از جمله مهم ترین اقد امات برای 
افزایش اعتماد  مرد م و د ر عین حال ساد ه ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله 
با فساد  د انست و نوشت: »اقد اماتی که از د وره پیشین برای الکترونیکی کرد ن د اد رسی و 
توسعه حوزه رسانه از طرفی همچون تأسیس خبرگزاری انجام شد ه، باید  استمرار یافته و 
تکمیل شود ؛ اما این همه اگر چه الزم، ولی کفایت نمی کند  و د ستگاه قضا محتاج تغییر 
راهبرد  است. تغییر راهبرد  وقتی احساس می شود  که مصاد یق بزرگ برای مرد م آشکار 
شود ؛ مانند  ماجرای حساب های قوه قضائیه د ر بانک مرکزی، شیشه ای کرد ن کامل د اد گاه 
مقامات سیاسی و اد اری و پروند ه های کالن فساد  مالی. شفاف کرد ن، روش های نارسا یا 
ناد رست را آشکار می کند  و امکان اصالحات را فراهم می سازد  و چون باطل السحر د شمنان 

و د هان بند  یاوه گویان عمل خواهد  کرد .« 
توکلی د ر بخش د یگری از نامه خود  به رئیس جد ید  قوه قضائیه، فعال کرد ن رسانه های 
مستقل و آزاد  و تقویت مشارکت مرد م و سازمان های مرد م نهاد  را از ضرورت های شفاف سازی 
اعالم کرد  و اد امه د اد : »اگر رسانه ها آزاد  نباشند ، شفاف سازی به انحراف می رود  و از تأثیر 
آن کاسته می شود  و حتی ممکن است موجب گمراهی گرد د . آزاد ی رسانه ها و مشارکت 
مرد م به شکل فرد ی یا سازمان یافته، هزینه های کمرشکن قوه را کاهش می د هد  و مرد م 

را به پشتیبانی د ستگاه قضا وا می د ارد .« 
لینک خبر: 

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7020/3/504470/0

حضورسؤالبرانگیزمدیرانبازنشستهبا
حقوقهایباالدرپتروشیمیخلیجفارس

شفافیتدرحوزهنفتوپتروشیمی
 کیهان- 21 اسفند ماه 1397

به گزارش خبرنگارما، مجلس شورای اسالمی د ر شهریور ماه امسال، قانونی را تصویب 
کرد  که براساس آن »به کارگیری افراد ی که د ر اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته 
یا بازخرید  شد ه یا بشوند ، د ر د ستگاه های اجرایی موضوع ماد ه )5( قانون مد یریت خد مات 
کشوری و کلیه د ستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بود جه عمومی کل کشور استفاد ه 

می کنند ، ممنوع شد .« 
علی رغم این مصوبه قانونی باز هم برخی د ولتی ها بعضاً به این قانون تمکین نکرد ند  و 
سعی کرد ند  با اقد اماتی نظیر انعقاد  قرارد اد های یکساله با برخی بازنشستگان به عنوان 

مشاور، آن ها را به هر نحو ممکن به مجموع د ولتی خود  منتقل نمایند . 
د ر مورد ی جد ید ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که یکی از ثروتمند ترین نهاد های 
کشور محسوب می شود  و ساالنه میلیارد ها د الر د رآمد  ارزی د ارد ، اقد ام به بکارگیری تعد اد ی 

از بازنشستگان د ر رد ه های باال کرد ه است. 
براساس اسناد ی که د ر اختیار کیهان قرار گرفته، یک سازمان نظارتی نسبت به این اقد ام 
سؤال برانگیز پتروشیمی خلیج فارس واکنش نشان د اد ه و خواستار شفافیت شرکت مذکور 

د رباره بکارگیری بازنشستگان د ر پست های مد یریتی شد ه است. 
لینک خبر: 

http://kayhan.ir/fa/news/156755
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واکنشبهپیگیریوزیرارتباطاتبرایشفافیت؛

شرکت»توسکا«:پولساخت»۹۰«،»خندوانه«
و۷۷برنامهپربینندهدیگررامامیدهیم

شفافیتدرحوزهفرهنگ،هنرورسانه
 خبرآنالین-22 اسفند ماه 1397

موضوع مطالبه شفاف سازی قرارداد شرکت »توسکا« با تلویزیون در چند وقت اخیر، این 
شرکت را به صادر کردن بیانیه هایی سوق داده است که آخرین آن به نظر می رسد پاسخی 
به این توییت محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات باشد که نوشت:  »از ابتدای دولت 
دوازدهم به دو نماینده دولت از پنج عضو در هیئت مدیره همراه اول اعالم کرده ایم که قرارداد 
تجاری شرکت توسکا با صداوسیما با مدل فعلی برای کسب و کارهای نوپا مضر و به لحاظ 

اقتصادی تماما به ضرر همراه اول است و خاتمه یابد. در مورد حق الناس کوتاه نمی آیم«.
در توضیحات روابط عمومی شرکت »توسکا« آمده است:

»1- هیات مدیره شرکت توسکا در 2 ماه اخیر و با هدف اطالع از نقطه نظرات وزیر محترم 
، طی دو جلسه ، گزارش تمامی فعالیت های خود را به وزیر محترم ارتباطات ارایه کرده و 
ضمن اخذ تاکیدات ایشان در قبال برنامه ها و سیاست های آتی خود، در حال ارتقای مدل 

کسب و کار و تحقق برخی اولویت ها است.
2- سند مرکز نوآوری و شتاب دهی رسانه ای کسب و کارهای دیجیتال توسکا آذر ماه امسال 
به امضای نمایندگان 7 دستگاه مختلف رسیده که یکی از ایشان معاون جناب آقای جهرمی 

و رئیس محترم سازمان فناوری اطالعات آن وزارتخانه بوده اند.
3- شرکت توسکا در حال حاضر به واقع به عنوان کارگزار صدا و سیما در حوزه تبلیغات 
ارزش افزوده و دقیقا بر اساس ضوابط و تعرفه های آن سازمان عمل می کند که جزئیات و 

دستورالعمل های آن در اختیار تمامی فعاالن حوزه کسب و کار قرار گرفته است.
۴- در شرایطی که مردم عزیز نیازمند توجه بیشتر هستند، شرکت توسکا با همکاری سازمان 
برنامه های  تولید  تمامی هزینه های   ، با تالش متعهدانه هنرمندان عزیز  و  صدا و سیما 
پربیننده ای چون خندوانه ، برنده باش ، کودک شو ، فرمول یک ، نود ، حاال خورشید ، به 
خانه بر می گردیم، عصر جدید ، تب تاب ، جام جهانی ، ماه عسل ، ستاره ساز ، فوتبال های 

داخلی و خارجی و ... در مجموع 79 برنامه تلویزیونی را می پردازد تا ضمن پاسخگویی به نیاز 
مخاطبین برای دسترسی به محتوای جدید ، ارزنده و پخش این برنامه های فاخر،  رضایت 

ایشان را با ساخت برنامه های جذاب و شاخص جلب نماید.
5- شرکت توسکا ضمن پرهیز از ورود به مسائل حاشیه ای صرفا خود را مکلف و متعهد 
به اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابالغی می داند که این مهم از جانب شرکت ارتباطات 

سیار ایران در جریان است.«
لینک خبر: 

http://khabaronline.ir/news/1240539

دستگاههادرخصوصسامانههای
رصدکاالجزیرهایعملنکنند

سایر
 خبرگزاری ایسنا-22 اسفند ماه 1397

مد یر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
مشکل اساسی سامانه های رصد  کاال، عد م ارتباط بین سازمان های مختلف است که با 

توجه به ایجاد  آن، د ستگاه ها همچنان به صورت جزیره ای عمل می کنند . 
به گزارش ایسنا، سید  عبد المجید  اجتهاد ی با حضور د ر برنامه »تب تاب« که شامگاه 
سه شنبه از شبکه سه سیما پخش شد ، د ر خصوص وظیفه سازمان متبوعش د ر رابطه با 
گرانفروشی، اظهار کرد : برای گرانفروشی اگر پروند ه ای تشکیل شود  ما به آن رسید گی 
می کنیم اما سازمان تعزیرات با توجه به اینکه وظیفه قانونی اش رسید گی به پروند ه است، 

د ر عمد ه ی طرح ها مانند  کشیک نوروزی د ر خد مت مرد م و د ر کنار اصناف است. 
اجتهاد ی د ر پاسخ به این سوال که چگونه می توان از وقوع فساد های کالن جلوگیری کرد ، 
گفت: مشکل فساد  این است که هر جا شفافیت نباشد  فساد  د ر آنجا النه می کند . د ر قانون 
مبارزه با فساد ، فصلی با عنوان پیشگیری د اریم. د ر این بخش برای ایجاد  شفافیت از بد و ورود  
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کاال تا اقد اماتی که کاال به د ست مصرف کنند ه برسد ، یک سری سامانه هایی پیش بینی شد ه 
است که اگر سامانه های موضوع مبارزه با قاچاق را ایجاد  می کرد یم، قاچاق افزایش نمی یافت. 

لینک خبر: 
https://www.isna.ir/news/97122211716

لطفینمایندهمجلس:شستا،تلخترینتجربه
بنگاهداریدولتیها/آفتتأمیناجتماعی،

عدمشفافیتاست
شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی

 اقتصاد آنالین-23 اسفند ماه 1397

اقتصاد آنالین-مریم علیزاد ه؛ تجربه سال ها سرمایه گذاری د ر کشورهای مختلف حاکی از آن است 
که بخش خصوصی واقعی د ر هر جامعه با اختالف معناد اری بسیار بهتر از بخش د ولتی عمل 
کرد ه است. اما د ر ایران، طعم خوش مد یریت بد ور از پاسخگویی د ر سایه عد م قد رت و شفافیت 
شرکت های د ولتی و خصولتی سبب شد ه تا مجموعه های بزرگی همچون تأمین اجتماعی و »شستا« 
جوالن گاه مد یران فرصت طلب باشد .  د ر همین رابطه حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
یکی از اصلی ترین د الیل کم بازد ه و یا بعضاً زیان د ه بود ن شرکت های زیرمجموعه »شستا« را 
وجود  رانت های عد ید ه و هیأت مد یره غیرقانونی که د ر این مجموعه شکل گرفته عنوان کرد . به 
عقید ه لطفی، عد م شفافیت مالی »شستا« و زیرمجموعه هایش از یک سو و حیف ومیل بیت المال 
از سویی د یگر د ر این هلد ینگ بزرگ سبب شد ه تا د ارایی های تأمین اجتماعی که از اموال مرد م 
است هر روز کوچکتر شود .  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با مهم د انستن بحث شفافیت مالی 
د ر هر مجموعه ای گفت: از آن جا که صورت های مالی »شستا« منتشر نمی شود  و هیچ فرد ی به 
آن د سترسی ند ارد ، این موضوع سبب شکل گیری حیات خلوت عد ه ای شد ه که از آب گل آلود  
ماهی بگیرند . د ر نتیجه نباید  انتظار د اشت وضعیت سود آوری و عملکرد  این مجموعه بهبود  پید ا کند . 

لینک خبر: 
https://www.eghtesadonline.com/n/1hX8

انتشارمشخصاتپروندههایبرج
باغهادرسامانهشفافیتشهرداری

شفافیتدرحوزهمدیریتشهری
 خبرگزاری ایسنا-23 اسفند ماه 1397

که  خواست  تهران  از شهرد ار  نامه ای  تهران طی  شفافیت شورای شهر  کمیته  رییس 
اطالعات تمامی پروند ه های برج باغ ها را منتشر کند . بهاره آروین د ر گفت وگو با ایسنا، با 
اعالم خبر ارسال نامه ای به حناچی شهرد ار تهران د ر مورد  لزوم انتشار اطالعات تمامی 
پروند ه های برج باغ از سال 1382 تاکنون، اظهار کرد : شورای شهر تهران با هد ف توقف 
تخریب فضای سبز تهران و صیانت از باغ های باقی ماند ه د ر اسفند ماه سال 1396 مصوبه 
موسوم به برج باغ را لغو کرد ، اما طی روزهای گذشته و بعد  از استفساریه شهرد ار تهران و 
ایجاد  مطالبه د ر افکار عمومی برای حفظ فضای سبز و باغات، از شهرد ار تهران خواستیم 
که فهرست تفصیلی تمامی پروند ه های صاد ره براساس مصوبه برج باغ از سال 1382 یعنی 

سال تصویب مصوبه برج باغ تاکنون را روی سامانه شفافیت منتشر کنند . 
رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران د ر پاسخ به این سؤال که آمار پروند ه های برج 
باغ به چه میزان است؟ اظهار کرد : به نظر می رسد  که تعد اد  پروند ه ها زیاد  باشد  و امید واریم 
براساس اطالعاتی که شهرد اری د ر این خصوص منتشر می کند ، بتوانیم آمار د قیق و شفافی 
از برج هایی که د ر 15 سال گذشته براساس مصوبه برج باغ ساخته شد ه اند  به افکار عمومی 
ارایه د هیم.  آروین افزود : تمام تالش خود  را به کار خواهیم بست تا بتوانیم د ر راستای 

پاسخگویی به مطالبه عمومی مرد م مبنی بر حفظ فضای سبز و باغات عمل کنیم. 
•  این خبر به تاریخ 25 اسفند ماه 1397 د ر روزنامه همشهری نیز انعکاس یافته است. 

لینک خبر: 
https://www.isna.ir/news/97122312403



شماره دوم
21 اسفند  1397تا 2 فروردین  1398

تاریخ انتشار: 18 فروردین  1398

ساد
ا ف

ه ب
ابل

مق
 و 

یت
فـ

فا
شـ

ه 
مـ

رنا
خب

11

2
عنصرگوهریدررفتارهایمالیدکترمصدق،

شفافیتبود/دولتدربرابرتحریمها،استراتژی
انفعالیوغیرشفافدرپیشگرفتهاست

شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی
 آرمان امروز-2۴ اسفند ماه 1397

به گزارش آرمان به نقل از ایلنا، فرشاد  مومنی د ر نشست هفتگی موسسه د ین و اقتصاد  با 
موضوع »نگاه تاریخی به نهضت ملی شد ن نفت د ر ایران« گفت: ماجرای ملی شد ن صنعت 
نفت به اعتبار مضمون ضد  استعماری خود  به د نبال حاکم شد ن بر مقد رات کشور براساس 
منطق و استد الل و د وری جستن از خشونت بود . همچنین به د لیل پیوند های سنتی میان 
استعمار و استبد اد  د اخلی، نهضت ملی ناگزیر بود  تا نیم نگاهی هم به ساختار قد رت و الگوی 
رابطه د ولت و مرد م د اشته باشد .  وی اد امه د اد : اهتمام د کتر مصد ق به پرهیزگاری مالی 
از نظر شخصی و حساسیت ایشان به تک تک ریال های بخش عمومی یکی از راه های 
نجات قطعی ما بود  و ایشان همیشه د ولت مرد ان را نسبت به هزینه یک ریال از آن مورد  
عتاب قرار می د اد ند .  رییس موسسه د ین و اقتصاد  با اشاره به نقش شفافیت د ر حکمرانی 
د کتر مصد ق گفت: باید  توجه د اشت که هفتاد  سال پیش عنصر گوهری د ر رفتارهای مالی 
شخصی و حکومتی د کتر مصد ق شفافیت بود . این شفافیت اجازه می د اد  تا د کتر مصد ق 
از نیروی نظارت همگانی هم برای کنترل رفتارهای مالی حکومت گران بهره کافی ببرد  
و اگر بخواهیم از این منظر یک توصیه مشخصی به د ولت کنونی د اشته باشیم این است 
که شفافیت د ر همه زمینه ها جد ی گرفته شود . اما د ر حال حاضر د ولت د ر برابر تحریم ها، 
استراتژی انفعالی و غیرشفاف د ر پیش گرفته است و جهت گیری آن نشان د اد ن عد م تأثیر 
تحریم ها بر کشور است و ما نیاز د اریم که حکومت و د ولت د ر برابر موج جد ید  تحریم ها 
که از منظر خصلت ضد انسانی یکی از منحصر به فرد ترین شیوه ها است، تجد ید نظر کند . 

لینک خبر: 
http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/88461

مدیرانبیتفاوتبهسالمتاداری
عزلمیشوند

سایر
 خبرگزاری مهر-2۴ اسفند ماه 1397

خرم آباد - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عزل مد یران بی تفاوت نسبت به 
سالمت اد اری گفت: نباید  با بی انگیزگی و شرایط روزمرگی و با کار عاد ی پشت میزهای 

مسئولیت ملی و منطقه ای بنشینیم. 
شریعتمد اری د ر بخشی از سخنان خود  به لزوم سالمت اد اری اشاره کرد  و گفت: به هیچ 
وجه نباید  گذشت کنیم و از عد م سالمت اد اری بگذاریم، مد یر بی تفاوت به این موضوع 

خائن است. باید  مد یران نسبت به سالمت اد اری محیط کار خود  حساس باشند . 
وی با بیان اینکه هیچ کسی حق ند ارد  چهره نظام و چهره نظام اد اری کشور را به خاطر 
نیاز خود  مخد وش کند ، می تواند  برود  بیرون از سیستم و کار د یگری بکند ، تصریح کرد : د ر 
د ولت کسی که فاسد  است نمی تواند  کار کند . فساد  اند ازه ند ارد ، هر جور آن غلط است؛ ما 
برای این موضوع ارزیابی گذاشته ایم و گزارشات ارزیابی از مد یران د ر این زمینه را منتشر 

می کنیم و د ر نهایت با اعالم اینکه این مد یر بی کفایت بود ه او را عزل می کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی د ر اد امه سخنان خود  بر لزوم شفافیت تأکید  کرد  و گفت: 
هر وامی که پرد اخت می شود  د ر هر شعبه ای باید  با شفافیت اعالم شود ؛ رسماً باید  اسم 
همه کسانی که با نرخ ترجیحی وام گرفته اند  اعالم شود  و مرد م بد انند . حتی روی تابلو 

اعالنات الکترونیکی بیاید . بحث شفافیت قلب بحث مبارزه با فساد  است. 
لینک خبر: 

https://mehrnews.com/news/4568415
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خواستارشفافیتمناقصاتشهرداریصدراشد

شفافیتدرحوزهمدیریتشهری
 خبرگزاری د انشجو-25 اسفند ماه 1397

)عد التخواه(  آرمان  د انشجویی  د انشجو، مجمع  خبرگزاری  د انشگاه  خبرنگار  گزارش  به 
د انشگاه شیراز د ر نامه ای سرگشاد ه خطاب به شهرد ار شهر صد را، خواستار شفافیت این 

نهاد  پیرامون مناقصات د ر زمینه جمع آوری زباله های این شهر شد . 
فرازهایی از این نامه بد ین شرح است: 

»جناب آقای عباس ملک زاد ه، شهرد ار شهر جد ید  صد را
با سالم

همانگونه که مستحضرید  موضوع شفافیت و د سترسی آزاد  مرد م به اطالعات غیرسری از مبانی 
حکومت د اری اسالمی است که به کرات د ر سخنان ائمه معصومین و به ویژه د ر کالم اسوه 
عد الت، حضرت امیرالمومنین مشهود  است. مسئوالن تمام د ستگاه ها از جمله جنابعالی مطابق 
ماد ه 5 بند  3 فصل 1 قانون »انتشار و د سترسی آزاد  به اطالعات« موظف هستند  اطالعات 
خواسته شد ه ی موضوع قانون مذکور را د ر حد اقل زمان ممکن و بد ون تبعیض د ر اختیار 
مرد م قرار د هند . از این رو و با نظر به حواشی تلخ به وجود  آمد ه پیرامون وضعیت پیمانکاران 
جمع آوری زباله ی شهر جد ید  صد را و شهرد اری این شهر، ما د انشجویان عد التخواه تشکل 
آرمان د انشگاه شیراز خواستار د ر د سترس قرار گرفتن تمام اطالعات مربوط به کلیه د فعات 
برگزاری مناقصه عملیات جمع آوری زباله از ابتد ای د وره مسئولیت جنابعالی د ر شهرد اری 
شهر جد ید  صد را اعم از نحوه برگزاری مناقصه، پیشنهاد ات و مبالغ مطروحه د ر آن مناقصه ها، 
صورت جلسات به جاماند ه از آن جلسات، افراد  حاضر و امضا کنند ه د ر جلسات مناقصه و به 
ویژه قرارد اد  منعقد  شد ه بین شهرد اری و پیمانکارهای برند ه د ر د وره های مختلف به همراه 
تمام جزییات آن اعم از جزئیات تعهد ات پیمانکار و جزئیات تعهد ات شهرد اری می باشیم.« 

لینک خبر: 
https://snn.ir/0039se

قائممقامتولیتآستانقدس:جزئیاتراهاندازی
»سامانهشفافیتاقتصادی«آستانقدس

شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی
 خبرگزاری تسنیم-25 اسفند ماه 1397

قائم مقام تولیت آستان قد س رضوی )ع( با اعالم جزئیاتی از راه اند ازی سامانه شفافیت 
اقتصاد ی آستان قد س گفت: سود  شرکت های اقتصاد ی آستان قد س رضوی د ر مقایسه 

با سال گذشته د و برابر شد ه است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقد س، سید رضا فاطمی امین د ر نشست خبری 
اقد امات سال 97 و برنامه های نوروز 98 آستان قد س رضوی )ع( با اعالم خبر راه اند ازی 
سامانه شفافیت اقتصاد ی آستان قد س رضوی، اظهار د اشت: این سامانه د ر قالب یک 
صفحه اینترنتی راه اند ازی می شود  تا تمام فعالیت های اقتصاد ی آستان قد س رضوی و 
سود  و زیان شرکت های آن توسط مرد م قابل رصد  باشد . تمام جریان مالی آستان قد س 
رضوی مبتنی بر نذر و وقف است و ما مرد م را سهام د اران حقیقی این آستان می د انیم. 

بنابراین، معتقد یم مرد م باید  د ر جریان امور اقتصاد ی آستان قد س رضوی باشند . 
لینک خبر: 

https://tn. ai/1970108

شستابهسامانهمعامالتسازمان
بازرسیکلکشورپیوست

شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی
 خبرگزاری مهر-25 اسفند ماه 1397

صبح روز 25 اسفند ماِه 1397 و با حضور معاونان و مد یران بازرگانی و مالی هلد ینگ ها و 
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شرکت های تابعه شستا و نمایند ه سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت رسماً به سامانه 

معامالت پیوست. 
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه آشنایی معاونان و مد یران بازرگانی و مالی شرکت های 

تابعه شستا، با حضور نمایند ه رسمی سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد . 
با  راستای شفافیت و همکاری  د ر  تابعه شستا  این پس شرکت های  از  اساس،  این  بر 
د ستگاه های نظارتی موظف به د رج اطالعات مربوط به مناقصات و مزاید ه های خود  د ر 

این سامانه هستند . 
لینک خبر: 

http://mehrnews.com/news/4569451

عدمشفافیتواحتکار،
شگردسالطینفساد
سایر-شفافیتدرحوزهسالمت

 خبرگزاری ایرنا-25 اسفند ماه 1397

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز 
د ر سال جاری، بازار توزیع گوشت قرمز د چار آشفتگی شد  و تالش ها برای مد یریت این 
بازار، همچنان نتیجه محسوسی ند اد ه است؛ اما آمارها و ارقام نشان می د هند  که این اتفاق 
نه حاصل تحریم ها و نه نتیجه قاچاق گسترد ه است؛ بلکه به نظر می رسد  مشکالت را 
باید  ناشی از تالش مافیای پنهان گوشت و نتیجه بخش نبود ن اقد امات مسئولین د انست.
به نظر می رسد  افزایش نرخ د الر د ر بازار آزاد  همچنان زمینه روانی الزم برای افزایش 
نرخ ها توسط سود جویان را باز می گذارد . آنان با کاهش توزیع، نرخ ها را افزایش می د هند  و 
مسئوالن که پس از نبرد ی کوتاه، از تد اوم آشفتگی د ر بازار و گالیه مرد م نگران می شوند ، 

د ست سود جویان را برای افزایش نرخ ها باز می گذارند . 
تنها راه حل های برخورد  با این وضعیت، شفافیت و نظارت د قیق است. اگر د ولت اسامی 

تمامی وارد  کنند گان، میزان د ریافت ارز د ولتی آن ها و نحوه توزیع کاالی وارد اتی را به 
صورتی شفاف و کامل اعالم نماید ، این امکان وجود  خواهد  د اشت که سود جویان به سرعت 
رسوا شوند . د ر عین حال، مسئوالن قوه مجریه و قوه قضاییه با د قت، شفافیت و قاطعیت 
با هر نوع کاالیی که با ارز د ولتی وارد  و د ر بازار توزیع نمی شود ، برخورد  قاطعانه کنند . د ر 
عین حال، باید  شیوه توزیع کاال نظمی د ایمی و د قیق پید ا کند  و تغییر مد اوم روش توزیع 

نمی تواند  گره از مشکالت بگشاید . 
•  این خبر به تاریخ 26 اسفند ماه 1397 د ر روزنامه شرق نیز انعکاس یافته است. 

لینک خبر: 
http://www.irna.ir/fa/News/83245484

53۰هزارانباردرسامانهجامع
انبارهاثبتشد

سایر
 خبرگزاری ایرنا-25 اسفند ماه 1397

تهران- ایرنا- رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از پیشرفت 60 د رصد ی سامانه جامع 
انبارها خبر د اد  و گفت: تاکنون 530 هزار انبار د ر این سامانه ثبت شد ه است. 

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معد ن و تجارت، »علی رهبری« افزود : یکی از 
وظایف سامانه جامع انبارها که پارسال مورد  بهره برد اری قرار گرفته، کنترل ورود  و خروج 
کاال از انبارها است. د ر این زمینه تاکنون د رخصوص انبارهای نفتی، د ام و طیور و خوراک 

د ام و طیور بسیار موفق بود ه ایم. 
این مسئول خاطرنشان کرد : با این روش، شفافیت خوبی د ر حمل بار کشور ایجاد  شد ه 
و به د نبال آن شفافیت انبارها به مرور میسر خواهد  شد ، به طوری که اگر انباری بخواهد  
بارنامه برایش صاد ر شود ، با اتصال اسناد  انبار مربوطه یعنی حواله و رسید ، صد ور بارنامه با 

د قت و سرعت بیشتری انجام می شود . 
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اطالعات  که  سامانه  این  گفت:  نقل  و  حمل  جامع  سامانه  د ر خصوص  اد امه  د ر  وی 
بارنامه های د اخلی و خارجی د ر آن ثبت می شود ، تاکنون 80 د رصد  پیشرفت د اشته است. 
سامانه جامع انبارها زیر نظر وزارت صنعت، معد ن و تجارت اد اره می شود . از طریق این 

سامانه انبارها باید  شناسنامه د ار شد ه و اطالعات خروج و ورود  آن ها ثبت شود .
لینک خبر:

http://www.irna.ir/fa/News/83245335

درمسیرمبارزهبافسادوایجاد
شفافیتدنبالهروراهشهداباشیم

سایر
 خبرگزاری ایسنا-25 اسفند ماه 1397

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی وزارت د اد گستری، سید  علیرضا آوائی وزیر 
د اد گستری، به مناسبت روز شهد ا با جمعی از فرزند ان شهید  وزارت د اد گستری د ید ار و 

گفت وگو کرد . 
وزیر د اد گستری د ر این د ید ار با بیان اینکه »خوشبختانه د ر فضای جامعه همواره شاهد  
تکریم مقام شهید  بود ه ایم« اظهار د اشت: ملت قد رشناس ما یاد  و خاطره رشاد ت های 
ایثارگران را از یاد  نبرد ه اند  و با گذشت ۴0 سال از پیروزی انقالب اسالمی، همچنان با 

همان روحیه ایثارگری، راه و آرمان شهد ا را د نبال می کنند . 
وی همچنین تصریح کرد : امروز بیش از هر زمان د یگری نیاز د اریم د ر مسیر سازند گی، 
مبارزه با فساد  و ایجاد  شفافیت، کار همراه با خلوص نیت و تالش د ر جهت ایجاد  امنیت 

و رفاه عمومی برای آحاد  ملت شریف ایران اسالمی، د نباله رو راه شهد ا باشیم.
لینک خبر: 

https://www.isna.ir/news/97122512949

شفافیتومالکانآن62باغ
شفافیتدرحوزهمدیریتشهری

 اعتماد - 26 اسفند ماه 1397

شهرد اری مسئولیت حفاظت و توسعه فضای سبز، پارک های شهری و جنگلی و کوهستان، 
رود ، د ره ها و پیرامون شهر و باغ های عمومی و خصوصی را د ارد  و به جای برخورد  انفعالی 
با تغییرات باید  برنامه ای مد یریتی و پیشگیرانه د اشته باشد . سؤالی که برای عالقه مند ان به 
شهر تهران و محیط زیست شهری آن مطرح است این است که بنا بر چه د الیل حقوقی 
و قوانین و مقررات باالد ستی یا پیشینی، مالکان این 62 پروند ه د ارای حقوق مکتسبه ای 
می شوند  که شورا آن را د لیل استثنا کرد ن آن ها می د اند ؟ اصاًل چرا سال گذشته شهرد اری 
از این مالکان 500 میلیارد  پول گرفت و به آنان اجازه طی مراحل پروند ه ساخت برج را 
د اد ، وقتی همه می د انستند  که این مصوبه لغو شد ه است؟ و اکنون که این اتفاق افتاد ه، آیا 
شورا صرف نگرانی از لغو مصوبه توسط د یوان عد الت اد اری، این 62 پروند ه را استثنا کرد ه 
یا مالحظات د یگری چه از جنبه اخالقی و حقوقی )مانند  عد م اجحاف به حق مالکان، 
قانونمد اری و د موکراسی است.( و چه از جنبه عملی )مانند  مشکالت مالی شهرد اری( د ر 

کار بود ه است؟
ما هنوز پاسخی به این گونه سواالت د وستان مان ند اریم. این را مسئوالن شورا و شهرد اری 
باید  پاسخ د هند  و جالب اینکه د ر آذرماه امسال آقای ساالری، رییس کمیسیون شهرسازی 
و معماری شورا، تعد اد  پروند ه باغ هایی که عوارض را پرد اخته بود ند  38 مورد  ذکر کرد ه 
بود  و حاال این تعد اد  به 62 مورد  رسید ه و حتی گفته شد ه که ممکن است موارد  مشابهی 
هم د ر آیند ه مطرح شوند . نبود  شفافیت د ر مورد  کم و کیف این پروند ه ها، بی اعتماد ی به 

این آمار را د امن می زند .
لینک خبر: 

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/122056
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ساختارهایفسادزابایداصالحشود

سایر
 ایران- 26 اسفند ماه 1397

 اطالعات را به اتاق شیشه ای ببریم / 
هاد ی حق شناس / کارشناس اقتصاد ی

یکی از موضوعاتی که می تواند  زمینه ایجاد  فساد  را کم یا زیاد  کند ، عد م شفافیت د ر 
د ستگاه ها و شرکت های د ولتی است. د ر بخش د ولتی به د لیل اینکه مد یران و کارشناسان 
و د ست اند رکاران به طور مرتب و د ر مقاطع زمانی مختلف جابجا می شوند ، نظارتی وجود  
ند ارد  که موضوعات مربوط به مسائل مالی را رصد  کند . د ستگاه های نظارتی هم ممکن 
است د ر مورد  تخلفات مد یری تشکیل پروند ه بد هند  اما تا این پروند ه به نتیجه برسد  باز 

زمان طوالنی طی خواهد  شد . 
هرچقد ر اطالعات د ولتی شفاف باشد  و د ر یک اتاق شیشه ای به نمایش د ربیاید ، هر چقد ر 
مناقصه ها و مزاید ه ها و هرگونه صاد رات و وارد ات شرکت های د ولتی به طور شفاف انجام 
شود  و هرچقد ر عملکرد  بانک ها بخصوص آن ها که وام های کالن پرد اخت می کنند  یا 
مطالبات معوقه چند  د ه هزار میلیارد ی د ارند ، بطور شفاف بیان شود  و د سترسی به اطالعات 
بنگاه های اقتصاد ی بزرگ به راحتی د ر اختیار د ستگاه های نظارتی قرار بگیرد ، بد ون شک 
زمینه فساد  به حد اقل خواهد  رسید .  اگر د سترسی ها به اطالعات آزاد  باشد ، حتماً منشأ حذف 
زمینه های فساد  خواهد  بود . هرچقد ر این موضوعات بسته، محرمانه و غیرقابل د سترسی 
و غیرشفاف باشد ، حتماً زمینه های فساد  هم بیشتر خواهد  شد . به نظر می رسد  که همین 
چند  فساد  کالنی که د ر اقتصاد  ایران اتفاق افتاد ، بهتر است که به اصطالح د انشگاهی ها 
به عنوان مطالعه مورد ِی علت ایجاد  فساد  د ر اختیار مرد م قرار بگیرد . با این کار حتماً یک 

نظارت همگانی صورت خواهد  گرفت تا د یگر زمینه چنین اتفاقاتی فراهم نیاید .
لینک خبر:

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7024/1/505260/0

سال۹8زمانمسئولیتپذیریو
شفافیتدولتمردانباشد

سایر
 جوان آنالین )وابسته به روزنامه جوان( - 26 اسفند ماه 1397

مهران ابراهیمیان: به نظر می رسد  هر د و طیف موجود  )د ر حوزه اقتصاد ( فارغ از نقد هایی 
که به بخشی نگری آن ها وارد  است، باید  د ر نظر د اشته باشند  که مقابله با اصل فساد  از 
گذرگاه مهم شفافیت د ر همه بخش های اقتصاد ی )به استثنای موارد  امنیتی و ارائه د اد ه به 
د شمنان( می گذرد . به عالوه این شفافیت باید  توأم با مسئولیت پذیری مسئوالن باشد  وگرنه 
د ر فضای شفاف بد ون مسئولیت پذیری، نه فقط د ر ایران بلکه د ر هر کشور د یگر نیز به د زد ی 
و رانت خواری شفاف منتهی خواهد  شد  و همه مرد م از وجود  سالطین بزرگ وارد کنند ه اعم 
از موز و نهاد ه های د امی، روغن، گوسفند  و ... خبر د ارند .  به عنوان مثال، د ر سال جاری بیش 
از 13 میلیارد  د الر به وارد ات کاالهای اساسی اختصاص یافت و اگر می خواهیم مانع از ایجاد  
فساد  و ویژه خواری مجد د  بشویم باید  بیش از همه سرنوشت منابع ارزی تخصیص یافته را 
رهگیری و بهره مند ان از این ارزها را معرفی و از آنان بازخواست کنیم.  بد یهی است که د ر 
این بازخواست حتماً باید  رد  نحوه تخصیص ارزها از سوی د ستگاه ها و مقامات مسئول را نیز 
گرفت، وگرنه سکوت معناد ار د ولت و اند اختن تقصیر د لیل گرانی ها بر »حاکم نبود ن د ست 
آد ام اسمیت« د ر بازار مباد الت کاالها نه تنها د رد  مرد م را التیام نمی بخشد  بلکه تأیید کنند ه 
و ارائه د هند ه مجوز به د الالن متصل به بد نه قد رت برای افزایش بیشتر قیمت ها خواهد  بود ! 
بنابراین باید  د ر سال 98 شفافیت اطالعات و مسئولیت پذیری د ولتمرد ان را مطالبه کرد  و 
حامیان طیف بازار آزاد  که معتقد  به این نظام هستند  نیز باید  د رباره این سؤاالت بیشتر تأمل 
کنند  که آیا اساساً سپرد ن همه امور د ر کشوری غیر از ایران )اما با شرایط مشابهی که سهم 
د ولت د ر اقتصاد  بسیار باال است و با اعمال سنگین ترین تحریم های تاریخ جهان روبه رو است، 
ولی تحریم ها همیشگی نخواهد  بود ( به د ست نامرئی آد ام اسمیت د رست و صحیح است؟ 

لینک خبر: 
http://www.javanonline.ir/fa/news/949713
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2 شرکتهایایرانیازبازارسرمایه
شفاففراریهستند!

سایر
 جوان آنالین )وابسته به روزنامه جوان( - 26 اسفند ماه 1397

کارشناسان اقتصاد ی، ایران را با بیش از یک میلیون و 300 هزار شرکت ثبت شد ه، د نیای 
شرکت ها معرفی می کنند ، با این حال د ر کمال تعجب تعد اد  شرکت های موجود  د ر بازار سرمایه 
تنها حد ود  600 شرکت بیشتر نیست، این مقوله نشان می د هد  که شرکت ها به عنوان یکی 
از مهم ترین عوامل و بازیگران اقتصاد  ایران از شفافیت، نظارت عمومی، انتشار گزارش های 

مستمر فعالیت و حسابرسی و بازخواست د ر رابطه با عملکرد شان به نوعی فراری هستند . 
باید  توجه د اشت که اقتصاد  ایران به شد ت زیر د ست و پای شرکت های غیرشفاف قرار 
گرفته است و جای د ارد  یا شرکت ها به بازار سرمایه هد ایت شوند  یا اینکه به جد یت روی 
مقوله لغو امتیاز فعالیت شرکت هایی که از شفافیت د وری می کنند ، جد ی فکر کرد  به ویژه 
اینکه هم اکنون بسیاری از شرکت ها به جای فعالیت اقتصاد ی گاهی پا را فراتر گذاشته اند  

و د ر سایر بخش ها همچون سیاست مد اخله های عجیب و غریب د ارند . 
لینک خبر: 

http://www.javanonline.ir/fa/news/949711

فهرستتوزیعکنندگانغیرقانونی
کاغذمنتشرمیشود

شفافیتدرحوزهفرهنگ،هنرورسانه
 خبرگزاری ایسنا-26 اسفند ماه 1397

یعقوب فروغیان، د بیر کارگروه ساماند هی کاغذ با اشاره به برگزاری آخرین جلسه کارگروه 

ساماند هی کاغذ د ر 25 اسفند  گفت: د ر این جلسه قیمت انواع کاغذ مصرفی حوزه نشر و 
مطبوعات تعیین شد  که با حواله وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی توزیع می شود . 

د بیر کارگروه ساماند هی کاغذ با بیان اینکه »جد ول وارد ات انواع کاغذ که با ارز د ولتی 
وارد  می شوند  روی سایت وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی قابل مشاهد ه است«، افزود : 
این جد ول به تفکیک هر پروند ه ثبت سفارش، تنظیم شد ه و با توجه به د رج تاریخ مراحل 
مختلف پیشرفت کار، به راحتی می توان هر محموله را از لحظه ثبت سفارش تا ترخیص از 
گمرک رد گیری کرد .  او تأکید  کرد : همچنان که د ر جد ول منتشرشد ه قابل مشاهد ه است، 
از ابتد ای سال تاکنون، به غیر از کاغذهای چاپ کتب د رسی، 3735۴ تن کاغذ روزنامه ای 
و 218623 تن انواع کاغذ تحریر وارد  کشور شد ه است، اما فقط 6915 تن روزنامه ای و 
136۴9 تن تحریر با حواله معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شد ه 
است. به این معنا که سایر مقاد یر که با ارز د ولتی وارد  شد ه، غیرقانونی توزیع شد ه است. 
فروغیان افزود : بر این اساس، فهرست این وارد کنند گان تا فرد ا )د وشنبه 27 اسفند ( به 
سازمان تعزیرات ارائه می شود  تا اقد امات قانونی معمول شود . همچنین د ر راستای شفافیت، 

این فهرست منتشر می شود . 
لینک خبر: 

https://www.isna.ir/news/97122613834

FATFبهعنوانراهکاریبرایمنظمترشدن
روابطمالیواقتصادیدرکشورموثراست

شفافیتقضاییوحقوقی
 خبرگزاری ایسنا-26 اسفند ماه 1397

یک وکیل د اد گستری گفت: FATF به عنوان یک راهکار د ر خصوص اینکه نظام روابط 
مالی و اقتصاد ی د ر کشور به نظم و شفافیت بهتری برسد  مؤثر است اما تنها راهکار منحصر 

به فرد  د ر این رابطه نیست. 
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امیرساعد ، وکیل د اد گستری د ر گفت وگو با ایسنا افزود : اگر قرار باشد  کشور اختیار محض و مطلق 
خود  را د ر اختیار سازوکارهای خارجی قرار د هد  این احتمال هم وجود  د ارد  که د ر برخی موارد  بنا بر 
یک سری انگیزه های سیاسی، تالش شود  که اطالعات محرمانه روابط اقتصاد ی و مالی کشور 
که با سیاست های عمومی و کلی کشور د ر ارتباط است، د رز کرد ه و افشا شود  و ممکن است 
که نوعی تعارض بین اولویت های حاکمیتی ما با سیاست های کلی نهاد های خارجی پید ا شود . 
وی تأکید  کرد : بد ون ترد ید  اگر سازوکارها و مکانیسم های اجرایی حقوقی د اخلی به طور 
منضبط و منظم وظایف خود  را د ر این زمینه اجرا کنند ، هیچ د لیلی وجود  ند ارد  که الزاماً از 
طریق سازوکارهای بین المللی و چارچوب های خارج از حاکمیت کشور بر این فرآیند  اقتصاد ی 
نظارت شود . وی گفت: باور من بر این است که اساساً برای مقابله با فساد  اقتصاد ی، فرهنگ 
عمومی نفی فساد  و مبارزه با بی کیفر ماند ن فساد  اقتصاد ی باید  د ر د ستور کار قرار گیرد  و وجود  
سازوکارهایی مانند  FATF، کنوانسیون های مقابله با تأمین مالی تروریسم و یا کنوانسیون 
پالرمو د ر مورد  جرایم سازمان یافته فراملی، مکمل هایی هستند  برای اینکه این فرهنگ، جریان 
و موج مطالبات برای مبارزه با فساد  اقتصاد ی بتواند  د ر کشور به طور جد ی تری حاکم شود .

لینک خبر: 
/https://www.isna.ir/news/97122513247

دولتالکترونیکتا۹۹/۹/۹
محققمیشود

دولتالکترونیک
 خبرگزاری د انشجو-26 اسفند ماه 1397

محمد  جواد  آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات د ر گفتگو با د انشجو پیرامون 
کارهای انجام شد ه وزارتخانه متبوعش د ر رابطه با تحریم ها و جنگ اقتصاد ی بیان کرد : د ر 
بحث جنگ اقتصاد ی موضوع تحول د ر فناوری اطالعات را به طور جد ی د ر د ستور کار خود  
قرار د اد یم.  آذری جهرمی با بیان اینکه کارهای متعد د ی به نسبت شرایط خاص کنونی انجام 

د اد ه ایم اظهار د اشت: توسعه د ولت الکترونیک به جهت کاهش هزینه ها، افزایش شفافیت و 
جلوگیری از فساد  مد ام پیگیری می شود .  وزیر ارتباطات تصریح کرد : پیشرفت اجرای د ولت 
الکترونیک رشد  خوبی د اشته، ولی این که چه زمانی به نتیجه می رسد ، 23 پروژه اولویت د ار 
توسط شورای اجرای فناوری اطالعات استخراج شد ه و مقرر گرد ید ه است تا 1399/9/9 به 

اتمام برسد  و اکنون د ر حال پیگیری است. 
لینک خبر: 

https://snn.ir/0039vE

رئیسنظاممهندسیاستانایالم:
مدیریتجدیدنظامصنفیاستان
ایالمبهدنبالشفافیتخواهدبود

شفافیتدرحوزهمدیریتشهری
 خبرگزاری فارس-26 اسفند ماه 1397

به گزارش خبرگزاری فارس از ایالم، عصر امروز آیت اهلل رستمی رئیس سازمان نظام 
مهند سی ساختمان استان ایالم د ر نشستی با اصحاب رسانه اظهار د اشت: د ر بد و ورود  به 
نظام مهند سی اعالم کرد یم که د رهای نظام مهند سی بر روی تمام نهاد های نظارتی و 

اصحاب رسانه باز است تا هر زمانی که نیاز بود  تمام امورات را بررسی کنند . 
وی افزود : به د نبال شفافسازی، اصالح و تغییر رویکرد ها و آماد ه ی د اد ن هزینه د ر این 
مسیر هستیم.  رئیس سازمان نظام مهند سی ساختمان استان ایالم عنوان کرد : 95 د رصد  
د رآمد های حوزه نظارت به مهند سین و 5 د رصد  آن به حساب سازمان نظام مهند سی واریز 
می شود .  وی تصریح کرد : پذیرای نقد های منصفانه و د لسوزانه اصحاب رسانه و اصحاب 
فن و تخصص هستیم.  وی اذعان د اشت: شفافیت و پاسخگویی یکی از شعارهای ما د ر 
هیئت مد یره هشتم استان ایالم بود ه و د ر برنامه های خود  د ر این راستا د ر حرکت هستیم. 

لینک خبر: 
http://fna.ir/bs286a
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2 شفافسازیپروژههایعمرانی
ازادعاتااجرا

شفافیتدرحوزهمدیریتشهری
 خبرگزاری فارس-27 اسفند ماه 1397

اینکه هنوز پروژه های نیمه تمام د وره های گذشته د ر حال تکمیل اند  و معد ود ی از آن ها به عنوان 
ویترین عمرانی عصر جد ید  معرفی می شوند ، د یگر به یک باور عمومی میان شهروند ان تبریزی 
بد ل شد ه است البته حافظه شهروند ان تبریزی همچنان گستره انجام امور پروژه های عمرانی 
شهرد اری تبریز را د ر سال های نه چند ان د ور به خاطر د ارد  و اینکه شهرد ار تبریز اکنون د ر رد ه 
افتخارات خود  پرد اخت حقوق کارکنانش را عنوان می د ارد ، هرگز خد ای نکرد ه ویترین مد یریت 
شهری تبریز، خد شه ای به خود  نخواهد  د ید  و شهروند ان شهر اولین ها، از اینکه پروژه های عمرانی 
د ر مشهد ، اصفهان و شیراز اتفاقات متفاوتی را رقم می زند ، ناراحت نیستند !  برای شفاف سازی 
ویترین گذشته، حال و آیند ه ی شهر تبریز الزم است تمام پروژه های راکد ، احصاء و به صورت 
شفاف برای شهروند ان ارائه شود . باید  تأکید  د اشت ویترین د رست و شناخته شد ه شهر تبریز 
از شفافیت بسزایی برخورد ار است و این از آگاهی و فهم شهروند انش نشأت گرفته است اما 
شهروند ان تبریزی هنوز ویترین مناسبی از قبل عملکرد  مد یریت شهری نتوانسته اند  ترسیم کنند . 

لینک خبر: 
http://fna.ir/bs2fb0

حقوقپایهمشاورانشهرداریتهراناعالم
شد/اطالعاتناقصدروبسایتشفافیت

شفافیتدرحوزهمدیریتشهری
 خبرگزاری ایلنا-27 اسفند ماه 1397

حقوق پایه مشاوران د ر شهرد اری تهران د ر حالی روی سامانه شفافیت قرار گرفته است که 

اطالعات مربوط به برخی مشاوران ناقص بود ه یا اصاًل اعالم نشد ه است. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، حقوق پایه 32 مشاور د ر شهرد اری تهران روی وبسایت شفافیت 
قرار گرفته است؛ این د ر حالی است که نام ۴0 نفر به عنوان مشاور د ر این لیست آمد ه که 

حقوق هفت نفر از آنان صفر اعالم شد ه و حقوق یک نفر نیز ساعتی اعالم شد ه است. 
تمامی این اطالعات د ر شرایطی اعالم شد ه که با جستجوی نام برخی مشاوران د ر شهرد اری 
تهران هیچ نتیجه ای د ر این لیست مشاهد ه نمی شود  و این به آن معناست که اطالعات مشاوران 
به طور کامل منتشر نشد ه است.  به هر حال مشاور معاونت مالی و اقتصاد  شهری با مبلغ حد ود  2 
میلیون و 600 هزار تومان، کمترین حقوق را به خود  اختصاص د اد ه و قنبری، مشاور شهرد ار تهران 

د ر امور مجلس با د ریافت مبلغ حد ود  7 میلیون و نیم )حق الزحمه ای( بیشترین حقوق را د ارد . 
لینک خبر: 

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-740186

جنبشعدالتخواهدانشجوییخواستارشفافیت
نسبتبهتخلفاتزمینهایلواسانشد

شفافیتدرحوزهامالکومستغالت
 خبرآنالین-28 اسفند ماه 1397

به گزارش خبرنگار گروه د انشگاه خبرگزاری د انشجو، جنبش عد التخواه د انشجویی د ر 
نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعالم کرد : د ر راستای برخورد  با تخلفات احتمالی رئیس 

پیشین قوه قضائیه و مسئول وقت بازرسی بیت رهبری، اقد ام کنید . 
متن این نامه بد ین شرح است: 

همانگونه که مستحضرید  مطالبات عد التخواهان پیرامون تخلفات صورت گرفته د ر لواسان به 
انتشار اسناد ی د ر رابطه با نقش آقایان شیخ صاد ق آملی الریجانی و علی اکبر ناطق نوری د ر 
موضوع زمین های معروف به کالک منجر شد ه است.  با توجه به طرح چنین مسائلی، شایسته 
است د ر راستای برخورد  با د انه د رشت ها و مسئوالن متخلف، با تحقیقات د قیق و رعایت کلیه 
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حقوق متهمین نسبت به تخلفات احتمالی رئیس پیشین قوه قضائیه و مسئول وقت بازرسی بیت 
رهبری، اقد ام قضائی نمود ه تا ابعاد  د خالت ناروای صورت گرفته برای افکار عمومی شفاف گرد د .  
بد یهی است د ر صورت محرز شد ن تخلفات، اشد  مجازات برای نامبرد گان مورد  تقاضا می باشد . 

لینک خبر: 
https://snn.ir/003A3l

شفافیتفروشنفتمنافعچهکسانی
رابهخطرمیاندازد؟
شفافیتدرحوزهنفتوپتروشیمی

 مشرق نیوز-28 اسفند ماه 1397

د ر حالی که از چند  ماه پیش موضوع عرضه نفت د ر بورس به عنوان یکی از بهترین 
راهکارهای عملیاتی برای د ور زد ن تحریم های نفتی مطرح است، به نظر می رسد  وزیر 

نفت این بار قصد  د ارد  خود  یک تنه جلوی بورس نفت بایستد . 
سرویس اقتصاد  مشرق - بیژن نامد ار زنگنه وزیر نفت ایران د ر نشست خبری که به مناسبت 
افتتاح فازهای 13 و 22 تا 2۴ مید ان گازی پارس جنوبی د ر عسلویه برگزار شد ، د وباره علیه 
بورس نفت سخن گفت و اینبار خود  را بی پرد ه به عنوان یکی از مخالفان عرضه نفت د ر 

بورس نشان د اد  و گفت: 
 »مشکل اینجا است که بورس، شفاف ترین روش برای انجام معامله و رقابت است و ما 
می خواهیم شفاف ترین کار را برای ناشفاف ترین اقد ام که همان د ور زد ن تحریم ها است، 
انجام د هیم.«  علی رغم شفافیت بسیاری از اطالعات د رباره معامله های صورت گرفته د ر 
بورس انرژی، اطالعات خرید اران د ر این بورس اعالم نمی شود . یعنی به جز مقام های 
عالی رتبه و ذی صالح برای د یگران و حتی کارگزاری های بورس هم مشخص نیست که 
چه کسی خرید ار نفت خام کشورمان بود ه است و خرید اران با کد های محرمانه خود  قاد ر 

به انجام معامله خواهند  بود . 
لینک خبر: 

http://mshrgh.ir/945265

نظرخواهیازمردمبراینظارتملی
بررسانهملی

شفافیتدرحوزهفرهنگ،هنرورسانه
 خبرگزاری ایرنا-28 اسفند ماه 1397

نمایند گان رییس جمهوری د ر شورای نظارت بر سازمان صد ا و سیما مطابق اصل 175 
قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، موظف به نظارت بر ُحسن اجرای 

کلیه امور سازمان صد ا و سیما و حفاظت و حمایت از حقوق مخاطبان هستند . 
پایگاه اطالع رسانی  به همین منظور،  از شورای نظارت صد ا و سیما،  ایرنا،  به گزارش 
نمایند گی قوه مجریه د ر شورای نظارت بر سازمان صد ا و سیما به آد رس scib.ir با 
هد ف نظارت همگانی، حکمرانی مشارکتی و ایجاد  شفافیت سازمانی راه اند ازی شد ه تا 
ضمن انتشار مکاتبات نمایند گاِن رییس جمهوری با د بیرخانه شورا و رییس سازمان صد ا و 
سیما، شکایات افراد  حقیقی و حقوقی را د ریافت و از شورای نظارت پیگیری کند  و با انجام 

نظرسنجی از نظرات مرد م د ر تصمیم گیری ها استفاد ه کند . 
لینک خبر: 

http://www.irna.ir/fa/News/83249132

پیوستنبهکنوانسیونهایبینالمللی
ازفسادجلوگیریمیکند

شفافیتدرنظامپولیوبانکی-
شفافیتدرحوزهنفتوپتروشیمی
 خبرگزاری ایسنا-29 اسفند ماه 1397

نعمت احمد ی د ر گفت وگو با ایسنا، گفت: تا زمانی که معامالت شفاف نباشد  و مطابق 
با ضوابط بین المللی صورت نگیرد  نمی توانیم جلوی موارد  فساد  را بگیریم چون با توجه 
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به نپیوستن ما به کنوانسیون هایی مانند  FATF، عماًل کنترل اینگونه حساب ها خارج از 

د سترس است. 
این حقوق د ان با اشاره به اخباری د رباره فساد  مالی 6 میلیارد ی که د ر جریان برگزاری 
د اد گاه مد یرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد ، د رباره ضرورت تصویب 
لوایحی مانند  FATF و تأثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن چه منجر به ظهور افراد ی 
مانند  بابک زنجانی ها، خاوری ها و شیخ االسالمی ها می شود ، اظهار کرد : کسانی که به 
د نبال تقلب باشند  راهش را پید ا می کنند ، ولی با پیوستن به این کنوانسیون ها د یگر به 
طریق متعارف نمی توان چنین کارهایی را انجام د اد  و د ور زد ن، حساب صوری باز کرد ن 

و از این د ست اقد امات د یگر صورت نخواهد  گرفت. 
این وکیل د اد گستری با بیان اینکه عد م شفافیِت نقل و انتقاالت د ر د اخل سیستم بانکی 
کشور مهم است، گفت: این مسأله وضع را د گرگون می کند  و کسی که با تقلب پولی به 
د ست آورد ه و می خواهد  آن را د ر حساب بانکی اش بگذارد ، باید  ورود ی مبالغ به بانک 
مشخص بود ه و بر اساس قرارد اد  باشد  و مبنایی د اشته باشد  که د ر حال حاضر این تمهید  

را ند اریم. 
لینک خبر: 

https://www.isna.ir/news/97122714667

شفافیتوبهبودنظارت
شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی

 اطالعات-2 فرورد ین ماه 1398

گذاری  سرمایه  نهاد های  کانون  د بیرکل  )سنا(،  سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ایران ارتقای شفافیت، بهبود  نظارت و ایجاد  رویه های قانونی اثر بخش را از کارویژه های 
بنگاه های اقتصاد ی بزرگ د انست و گفت: اقتصاد  ملی ایران به بهبود  شاخص ها نیاز د ارد  

و ما د ر تأمین مالی کم هزینه بخش تولید  با مشکالت زیاد ی روبرو هستیم. 
عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه حضور سرمایه گذاران نهاد ی فعال، الزمه ارتقای 
حاکمیت شرکتی و اصالح وضعیت فعلی است، افزود : بسیاری از فعالیت های مورد  نیاز 
بازارهای پول و سرمایه از جمله انتشار آمار و اطالعات و نظارت، د ر توان سرمایه گذاران 
خرد  نیست و این سرمایه گذاران نهاد ی هستند  که این امکانات را فراهم می کنند . وی 
افزود : هلد ینگ ها نقش نظارتی مهمی د ر بازارها ایفا می کنند  اما ساختار سرمایه گذاران 

نهاد ی باید  صحیح شکل گرفته باشد  د ر غیر این صورت به مشکالت اضافه می شود . 
سعید  اسالمی نقش د یگر سرمایه گذاران نهاد ی یا هلد ینگ ها را انتشار اطالعات و آمار 
د انست و گفت: این نهاد ها به انتقال اطالعات مالی کمک می کنند  و هزینه های د سترسی 

به گزارش های مالی را کاهش می د هند . 
لینک خبر: 

https://www.ettelaat.com/mobile/?p=105411

برگزاریهمایششفافیتو
استانداردهایگزارشگریمالی

شفافیتدرحوزهنظامپولی،مالیوبانکی
 اطالعات-2 فرورد ین ماه 1398

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهاد ار د ر همایش استاند ارد های 
بین المللی گزارشگری مالی و نقش آن د ر ارتقای شفافیت بازارهای مالی که د ر مرکز 
همایش های صد ا و سیما برگزار شد ، ضمن خیرمقد م به مد یران ارشد  اقتصاد ی کشور و 
همچنین شرکت های پذیرفته شد ه د ر بورس و فرابورس و مؤسسات حسابرسی معتمد  

کشور، گزارشی از روند  اجرایی شد ن استاند ارد های IFRS ارائه کرد . 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا(، حسن امیری د ر ابتد ای سخنان خود ، 
شفافیت و نقد شوند گی را د و عنصر بازار سرمایه خواند  و گفت: مشارکت کنند گان بازار انتظار 



شماره دوم
21 اسفند  1397تا 2 فروردین  1398

تاریخ انتشار: 18 فروردین  1398
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د ارند  نهاد های نظارتی حاکم بر این بازار، زمینه شفافیت و نقد شوند گی را فراهم کنند  تا با 

این اقد ام آنان بتوانند  تصمیمات خود  را د ر این بازار اتخاذ کنند . 
این مقام مسئول گفت: زیربنای فعلی د ر گزارشگری مالی بر اساس استاند ارد های ملی است 
اما پس از برجام و فراهم شد ن گشایش های بین المللی، امکان حضور فعاالن خارجی د ر 
اقتصاد  کشور به ویژه بازار سرمایه فراهم شد . بر همین اساس، مجمع عمومی حسابرسی 
تصمیم مهمی گرفت که ]طی آن[ بانک ها و بیمه ها ملزم شد ند  صورت های مالی خود  را 

از ابتد ای سال 95 بر اساس استاند ارد  IFRS منتشر کنند . 
وی با اشاره به پیامد های IFRS گفت: شفافیت بیشتر، افزایش کیفیت گزارشگری مالی، 
امکان مقایسه صورت های مالی و همچنین سرمایه گذاری گسترد ه تر د ر بازار سرمایه از 

جمله این پیامد ها خواهد  بود . 
لینک خبر: 

https://www.ettelaat.com/mobile/?p=23067&device=phone



پژوهشکدهمطالعاتتوسعهجهاددانشگاهی
مجری:مرکزتوانمندسازیحاکمیتوجامعه

محمدجواد آذری جهرمی: 
دولت الکترونیک تا 99/9/9 محقق می شود

 بهاره آروین: 
انتشار مشخصات پرونده های برج باغ ها در سامانه شفافیت شهرداری

علیرضا آوائی: 
در مسیر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت دنباله رو راه شهدا باشیم

نعمت احمدی: 
FATF به عنوان راهکاری برای منظم تر شدن روابط مالی و اقتصادی در 

کشور موثر است

احمد توکلی در نامه به رئیسی: 
اگر رسانه ها آزاد نباشند، شفاف سازی به انحراف می رود

محمد شریعتمداری: 
مدیران بی تفاوت به سالمت اداری عزل می شوند

سیدرضا فاطمی: 
جزئیات راه اندازی سامانه شفافیت اقتصادی آستان قدس

فرشاد مومنی: 
عنصر گوهری در رفتارهای مالی دکتر مصدق، شفافیت بود


