
 1398ی بابت شش ماه آخر سال مالی اطالع رسانمرجع گزارش کاری 

تذّى تزدیذ، هزجغ اطالع رطاًی، ّسارت کار ّ اهْر اجتواػی، طی چٌذ هاۀ پظیي تا یک 

گظتزدٍ ای را در تخغ جذی ّ تغییزات رّی کزد ًْیي ّ هثتٌی تز قْاًیي ًافذۀ کؼْر، 

هزجغ هظّْل اطالع رطاًی، ّسارت کار ّ اهْر . اطت اطالع رطاًی خْد ایجاد کزدٍ

اجتواػی، تزای اطالع رطاًی تَ ػِزًّذاى افغاطتاى، اس هِن تزیي اتفاقات ّ رّیذادی کاری 

اس کاتل تا ّالیات را تَ ػذت سیز پْػغ دارد،  تا تتْاًذ گاهی تَ جلْ در  ایي ّسارت 

َ ُا، داػتَ تاػٌذ  .ػزصۀ اطالع رطاًی ّ ػفافیت در پزّط

 تالع ُای چٌذ هاۀ پظیي ایي هزجغ ًؼاى هی دُذ کَ ایي ًِاد  کواکاى هتقاضی سیادی دارد ّ 

هثاحث چْى، اطالع رطاًی جشّ اّلْیت  ُای طت  کَ تَ ػٌْاى سیزتٌایی تزیي گام هؼارکت 

ػِزًّذی ّ هثارسٍ ػلیَ فظاد اداری  در هتي هظایل  ّ هْضْػات ایي ّسارت قلن داد 

هی گزدد ّ تَ ػٌْاى یک ًِاد پاطخگْ در چارچْب قاًْى حق دطتزطی تَ طالػات  ػول 

هی ًوایذ کَ طی چٌذ هاۀ پظیي تا اکٌْى دطت کن دُا تي  اس ػِزًّذاى افغاطتاى تا اطتفادٍ اس 

ایویل، پیام، تواص تیلفًْی ّ  فْرم حق دطتزطی تَ اطالػات، خْاُاى اطالػات تْدٍ کَ تَ 

َ اطت ّ در ػیي حال گشارع ُای  اطزع ّقت اطالػات تقاضا ػذٍ تَ دطتزص ػاى قزار گزفت

هتؼذد اس جزیاى رّیذادُای ایي ّسارت اس طزیق خثزًاهَ، کٌفزاًض هطثْػاتی ّ فصل ًاهۀ 

 .ایي ّسارت تَ دطت ًؼز رطیذٍ اطت

َ ُا  ّ ًؼز کَ ها در کٌار پخغقاتل یاد آّری اطت َ ُای خثزی ّ گفت ّگْ تا رطاً  اػالهی

ّسارت ًیش ًؼز ایي اکثزیت خثزُای ایي ّسارت را در فیض تْک، تْییتز ّ ّیة طایت 

َ ُای طؼی هی کٌین، ی جذ ّ تا ارادۀ هی کٌین رطی تَ اطالػات را ت دصطِْلت آهیش تا سهیٌ

 .ین فزاُن تظاس کؼْرتزای ػِزًّذاى

َ ُای اجتواػی ّ یة طایت ایي ّسارت ػاُذ   تَ ُویي هٌظْر تغییزات گظتزدٍ ای را در ػثک

 هؼارکت ػِزًّذی، تظزیغ رًّذ  ، ػفافیتتأهیي ُظتین کَ ایي گام تلٌذی طت کَ هٌتج تَ

 . ػوزدٍ هی ػْدادارٍ ای تا هیشاى تلٌذ پاطخ گْیی ّ ػفافیت ّ داػتي یک  اداری ادهثارسٍ تا فض

دریغ ًوی کٌین  ػت اطالع رطاًی در ایي ّسارتی اس ُیچ تالػی تزای تِثْد ّضا ایي ّصف،ب

 .ی تاػین ّ ُظتینم ّ تَ ایي اصل قاًًْی ّ هزدم طاالراًَ، تَ ػٌْاى یک ارسع تی تذیل پاتٌذ
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