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مقدمه

فضای در اخیر سالهای واژگان پربسامدترین از یکی بتوان شاید را »شفافیت1«
در خوب2 حکمرانی کالنتر مفهوم ذیل بهویژه مفهوم این دانست. ایران سیاستگذاری
عرصهسیاستگذاری،برنامهریزیوتدوینمقرراتوقوانینموردتأکیدوتوجهبودهاست.با
اینوجود،بهنظرمیرسدوفاقچندانیبررویتعریفمشخصاینمفهوموتدوینسازوکار
اجراییآنوجودنداردوبهاینترتیبخودمفهومشفافیتبهصورتیغیرشفافودرهالهای

ازابهامطرحشدهوموردتوجهقرارگرفتهاست.
بیشتر اهمیتی از اقتصادیهمواره و مالی دارایوجه نهادهای و درحوزهها شفافیت
برخورداربودهاست.درنهادهاییچونصندوقهایبازنشستگیکهمدیریتبخشیازاموال
عمومیرادربازههایزمانیطوالنیبرعهدهدارندوایفایتعهداتآنهاموکولبهآینده

است،شفافیتازحساسیتبیشترواهمیتافزونتریبرخورداراست.
اینگزارشدرپیآناستتادردرجهاولتعاریفموثقازمفهومشفافیترابررسی
ازمنظرهاوزوایای ازشفافیت انواعمفهومپردازیودستهبندی باتوجهبهتنوع اما کند؛
گوناگون،بنابهضرورتوهدفنهاییدراینگزارش،مفهومشفافیتدربستراثراتآن
قرار توجه مورد تحققحکمرانیخوب راستای در ابزاری بهعنوان و کیفیتحکمرانی بر

1. Transparency
2. Good Governance
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میدهد.پسازمرورمفهومی،شفافیتبهعنوانیکیازاصولوعناصرحکمرانیخوبدر
صندوقهایبازنشستگیباجزئیاتبیشتریازویژگیهایآنازمنظرمراجعومنابعمختلفی
موسسه اقتصادی، توسعه و همکاری سازمان اجتماعی، تامین بینالمللی انجمن همچون

ملبورنمرسر،اصولماینرزو...موردمطالعهوتوجهقرارمیگیرد.
دربررسیمفهومشفافیتازاینمنظر،آنچهدرتحلیلنهاییاهمیتدارد،شناسایی
زمینههایبهکارگیریآندرمتنوواقعیتاجتماعیاست.ازاینروبخشبعدی،بهبررسی
و سیاستگذاری منظومه در شفافیت اصل به مربوط تجربیات و حقوقی ظرفیتهای

برنامهریزیایرانمیپردازد.
در شفافیت ویژگیهای برآیند بهویژه شده طرح نکات جمعبندی به پایانی بخش
در شفافیت از دستهبندی یک ارائه و گوناگون مراجع نظر از بازنشستگی صندوقهای

صندوقهایبازنشستگیخواهدپرداخت.
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مفهوم شفافیت1

شفافیتکهدرلغتبهمعنایوضوحوروشنیاست،باوجودآنکهدرظاهرمفهومیصریحو
بدیهیبهنظرمیرسد،اماتوضیحوتشریحآنوبهویژهاستخراجویژگیهاییبرایکاربست
اجراییاشباپیچیدگیهاودشواریهاییهمراهاست.تعاریفمتنوعیازاینمفهومارائهشده
وصاحبنظرانآنرابهگونههایمختلفیدستهبندیکردهاند.ازآنجاکهشفافیتمابهازای
ملموسخارجیندارد،مفهومیانتزاعیاستکههرباربستهبههدفونیازمطالعاتویا
مستنداتگوناگونبهشیوهایجدیدبازتعریفشدهوازمنظرهاوابعادمختلفیموردبررسی
قرارگرفتهاست؛اماشایدبتوانمحوریتریندرونمایهشفافیترامبتنیبرحقعموممردمدر
دسترسیبهاطالعاتبهویژهاطالعاتموجوددرنهادهایسیاستگذاریومدیریتیدانست.
اطالعاتدردورانکنونینوعیقدرتوشایداصلیتریننوعقدرتبهحسابمیآیدوحق
عموممردمدردسترسیبهآنبرایبقایدموکراسیحیاتیاست.اگرمردمازآنچهدرجامعه
درحالوقوعاستاطالعنداشتهباشندواقداماتحاکمانازدیدههاپنهانباشد،مردمقادر
بهایفاینقشمعناداردراموراجتماعینخواهندبود.ازسویدیگردسترسینابرابرمردمبه
اطالعاتمیتواندیکیازمهمترینعواملگسترشنابرابریهایاقتصادیواجتماعیدرجامعه
امروزباشد.ازاینروآزادیاطالعاتوحقدسترسیعموممردمبهاطالعاتموجوددرنهادهاو
موسساتعمومیازاصلیترینوپایهایترینحقوقشناختهشدهمردماست.مبنایمشروعیت
اینحقراماده19اعالمیهحقوقبشردانستهاند:»هرکسحقآزادیعقیدهوبیانداردوحق
مزبورشاملآناستکهازداشتنعقیدهخودبیمواضطرابینداشتهباشدودرکسباطالعات
وافکارخودودراخذوانتشاربهتماموسایلممکنوبدونمالحظاتمرزیآزادباشد«و
بنابراینپیشازآنکهشفافیتبهعنوانزیربنایدموکراسیویاآنچهدراینگزارشبرآن
تاکیدمیشود،بهبودکیفیتحکمرانیباشد،یکیازحقوقاساسیبشری،ذیلحقبنیادین

آزادیبیانقرارداردویکیازوجوهآنمحسوبمیشود.

1. Transparency
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یکیازموردتوافقترینتعاریفبینالمللیازشفافیتتعریفیاستکهسازمانبینالمللي
اشاعه باهدف آلمان اینسازمانغیردولتیدرسال1993در ارائهکردهاست. شفافیت1
اطالعاتوآگاهیبرایمبارزهبافساداداریوافزایششفافیتدرفعالیتهایمالیدولت
شروعبهفعالیتکرد.شفافیتبهتعبیراینسازمانعبارتاستاز»اصليکهبراساسآن
افرادبتوانندازموضوعات،تعدادوکیفیتتصمیماتاداري،معامالتتجاريوامورخیریهاي
کهزندگيآنهاراتحتتأثیرقرارميدهدمطلعشوند.ازطرفيتکلیفمستخدمینومدیران

دولتيایناستکهرفتارآنهاقابلرؤیت،قابلپیشبینيوقابلدرکباشد«.
سیاستگذارانودولتهاعموماگرایشدارندتصمیمات،اقداماتوپیشازآنبحثها
ومذاکراتخودرابهصورتغیرعلنیوبااختفاوپنهانکاریبهپیشبرندواغلبدالیل
و نهادها توسط که تصمیماتی تمام شفافیت اصل اساس بر دارند. آن برای توجیهاتی و
موسسههایعمومیودولتیگرفتهمیشود،بایدمنطبقباقوانینومقرراتصورتگرفته
وتمامیاسنادواطالعاتمربوطبهراحتیدردسترسشهروندانقرارگیرد؛چهآنهاکهاز
ایناقداماتوتصمیماتمقاماتونهادهایدولتیمتاثرمیشوندوچهآنهاییکهبهعنوان
شهرونددرجامعهمدنیازاینتصمیماتمتاثرنیستند)زندیهوساالرسروی،1392(.بدین
ترتیبشفافیتبهوجوداطالعاتدقیقوقابلیتدسترسیبهآنهابرایبازیگرانداخلو
خارجازعملیاتدولتاشارهداردوایناطالعاتدرارزیابیعملکردموسساتموثراست.
برخالفرویکردسنتیکهاطالعاتدرصورتدرخواستیکیازاعضایجامعهمیتواند
دردسترسقرارگیرد،اکنونتاکیدمیشودکهاطالعاتدولتیبایددردسترسهمگانقرار
گیرد،مگراینکهدلیلیمنطقیبرایمحرمانهنگهداشتنآنوجودداشتهباشد)طبرساو
همکاران،94(.برایناساسشفافیت»بازبودننحوهکارداخلیسازماندولتیوتصمیمات
نباشند« خواه و باشند آنسازمان در اشخاص این است،خواه ثالث اشخاص برای آنها

)زندیهوساالرسروی،1392؛بهنقلازپاسکو(.

1. Transparency International
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سازمانتجارتجهاني1باتمرکزبرشفافیتدرتجارت،شفافیتراپدیدهایمیداندکه
بهموجبآنسیاستهاورویههایتجاریوفرایندهاقابلدسترسیوقابلپیشبینیهستند.
بهاینترتیبقوانینومقرراتتاثیرگذاربرتجارت،روشهاییکهازطریقآنهاقواعدو
مقرراتمنتشرمیشوندوشیوهاجرایقواعدداخلیبهصورتادواریمنتشرمیشوند.لذا
مقرراتمربوطبهشفافیتبهمنظورتضمیِنمنصفانه،دقیقوقابلپیشبینیبودناقدامات

مربوطبهتجارتوضعمیشوند.
ازآنچهگفتهشدمیتواننتیجهگرفتکهبهطورکلیشفافیتبهمعنایجریانآزاد
اطالعاتوقابلیتدسترسیسهلوآسانعمومبهآناست.شفافیترامیتوانآگاهیافراد
جامعهازچگونگیاتخاذواجرایتصمیماتدانست.درچنینشرایطیرسانههایگروهی
بهراحتیقادربهتجزیهوتحلیلونقدسیاستهایاتخاذشدهدرنظامهایتصمیمگیریو

اجراییخواهندبود.

1. World Trade Organization
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شفافیت در متن حکم رانی خوب

مفهومشفافیت،بهعنوانمفهومیکهبرشیوهیافرایندخاصیدرحکمرانیداللتدارد،در
یکبافتارکلیترحقوقیونظریمعناداراست.بهعبارتدیگرشفافیترامیتوانجزئیاز
یکمجموعهایدههابرایحکمرانیدانستکهکارکردهایآنبرایارتقایسطححکمرانی
درکنارسایراجزاقابلتحققاست.رهیافتحکمرانیخوبیکیازمهمترینرهیافتهای
نظریموجوداستکهدرآنمفهومشفافیتبهعنواناصلیاساسیدرکنارسایراصول
ضروریارتقایکیفیتحکمرانیموردتأکیدقرارگرفتهاست.میتوانگفتکهشفافیتدر
اینمعناخودهدفنیستبلکهابزارووسیلهایاستبرایتحققحکمرانیخوبکهازاین
طریقمدیریتدولتیراپاسخگونگهداشتهوبانشراطالعاتعمومیوعینیکردناقدامات
باعثکاهشفساددرنظامخدماتعمومیمیشود)زندیهوساالرسروی،92(.شفافیتدر
مقامیکیازمعرفهایحکمرانیخوب،بهمعنایسهیمکردنمردمدراطالعاتحاکمیت
وعملکردنظامحکمرانیوایجادیکنظامنظارتعمومیاست)جلیلیوفالحیان،1398(.
دراینگزارشوبهاقتضایموضوعموردتوجه،یعنیشفافیتدرصندوقهایبازنشستگی،
بیشازهرچیزبراهمیتشفافیتدرکیفیتحکمرانیوبهعنواناصلیدرتحققحکمرانی

خوبتاکیدمیشود.
مفهومحکمرانیخوبکهپسازچنددههتجربهوآزمونوخطادرسیاستهایانقباضیو
انبساطیدولتهادردهه1990بهعنواننسخهجدیدبانکجهانیبرایتوسعهکشورهاپیشنهاد
شد،مورداستقبالبسیارقرارگرفتهوخودتئوریهاودستورالعملهایمتنوعیبههمراهداشته
است.باوجودتاکیداساسیبرعدموجودنسخهودستورالعملواحدبرایحکمرانیخوبو
لزومتوجهبهاقتضائاتونیازهانهادی،سیاسیواجتماعیبرایآن،اغلببرچندارزشو
اصلاساسیاستواربودهاستکهشفافیتیکیازمهمتریناینارزشهاست.درقریببهاتفاق
تعاریفموجود،شفافیتبهعنوانمبناییاساسیدرتحققحکمرانیخوبموردتوجهبودهواز

آنبهعنوانرکناساسیارتقاءکیفیتحکمرانییادشدهاست.
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ازتعامالتبینساختارها،سنتها، ازنظربانکجهانیحکمرانی»سیستمپیچیدهای
کارکردها)مسئولیتها(،وفرایندها)عملکردها(استکهبهوسیلهسهارزشکلیدییعنی
پاسخ گویی، شفافیت و مشارکتمشخصمیشود«.مطابقتعریفبانکجهانیحکمرانی

شفافیت نشاندهنده )که صریح و آشکار پیشبینیشده سیاستهای اتخاذ در خوب
قبال در اجرایی دستگاههای پاسخگویی شفاف، بوروکراسی است(، دولت فعالیتهای
فعالیتهایخود،مشارکتفعالمردمدراموراجتماعیوسیاسیونیزبرابریهمهافراد
درمقابلقانونتبلورمییابد.کمیسیونحقوقیسازمانمللویژگیهایاساسیحکمرانی
بیان انعطافپذیری و قانون حاکمیت مشارکت، پاسخگویی، مسئولیت، شفافیت، را خوب
میکند.کمیسیونحقوقبشرسازمانمللنیزویژگیهایاساسیحکمرانیخوبراشفافیت،
مسئولیت،پاسخگویی،مشارکت،حاکمیتقانونوانعطافپذیریمیداند)انجمنبینالمللی
تامیناجتماعی،1395،ازمقدمهترجمهفارسی(.برنامهتوسعهمللمتحدنیزبهویژگیهای
مشارکت،حاکمیتقانون،شفافیت،مسئولیتپذیریاجماعمحوری،برابریاثربخشوکارایی

وپاسخگوییبرایحکمرانیخوباشارهکردهاست)طبرساوهمکاران،94(.
شفافیتبهعنوانیکیازعناصرحکمرانیخوبازآنرواهمیتداردکهجلباعتماد
عمومیبهنظامحاکمبدونوجودآنامکانپذیرنیست.درواقعوجودشفافیتشرطالزم
برایکسباعتمادعمومینسبتبهدستگاهحاکموشیوهادارهکشوراست.تحققکارکردهای
مختلفشفافیتدررهیافتحکمرانیخوبمستلزمتحققسایرعناصرموردنظردراین
رهیافتاست.شفافیتدرکنارپاسخگویی،مشارکت،مسئولیتپذیریوحاکمیتقانوناست
کهمیتواندکیفیتحکمرانیراارتقابخشد.ازسویدیگرشفافیتشرطیضروریبرای
تحققکارکردهایمثبتسایرعناصراصلیحکمرانیخوباست.براساستعاریفمختلفی
کهمرورشد،بهویژهتعریفسازمانبینالمللیشفافیت،دوزیرشاخصپاسخگوییوفساد

ربطوثیقیبامفهومشفافیتدارندوبهنوعیمتضمنوجودشفافیتاند.
کیفیت رتبه و نمره ساالنه شده، طراحی 1990 دهه در که خوب حکمرانی شاخص
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حکمرانیدرکشورهایمختلفرابراساسششزیرشاخصحقاظهارنظروپاسخگویی1،
و قانون5 حاکمیت مقررات4، کیفیت دولت3، اثربخشی باخشونت2، مقابله و سیاسی ثبات

کنترلفساد6موردبررسیومطالعهقرارمیدهد.

شفافیت و پاسخ گویی

افزایششفافیتوبهبودگزارشدهیالزمهپاسخگوییقلمدادشدهاست.پاسخگوییبهعنوان
ابعادحکمرانیخوبهنگامیوجودداردکهکسانیکهقوانینراتدوین،تعیینو از یکی
اجرامیکنند)سیاستمدارانومقاماتدولتی(بهکسانیکهزندگیشانبااینقوانینشکل
میگیرد،جوابگوباشندودرصورتیکهعملکردآنهانارضایتیبههمراهداشت،مجازات
شوند.پاسخگویییعنیالزامبهاینکهمقاماتبراساسقدرتووظایفشانبهذینفعان
جوابدهند،برمبنایانتقاداتوالزاماتعملکنندومسئولیتشکست،بیکفایتییانقایص
است کنترل قابلیت یا مجازات قابلیت و جوابگویی بعد دو دارای پاسخگویی بپذیرند. را
و ابعادضروریاست)طبرسا این واقعیوجودهردوی پاسخگویی از برخورداری برای و

همکاران،94(.
ازآنجاکهپاسخگوییمتضمندلیلآوردنودلیلخواستنبرایکارهایانجامشده
است،ازاینروبراینفرضاستواراستکههرفرد،گروهویاسازماندارایحقوقخاصی
استکهبراساساینحقوقازفرددیگریسوالمیکندوازاوبرایکارهاییکهانجامداده
استتوضیحمیخواهد.منظورازشفافیتامور،جریانآزاداطالعاتووجودوظایفواضح
درسازمانهایبخشعمومیاست.شفافیتازسوییموجبپاسخگوییاینسازمانهاواز

1. Voice and Accountability
2. Political Stability and Absence of Violence
3. Government Effectiveness
4. Regulatory Quality
5. Rule of Law
6. Control of Corruption
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سویدیگرباعثپاسخخواهیمردموشهروندانازآنهامیشود.چنانچهامورووظایف
نمیتوانند ازسویدیگرشهروندان و نمیتواندمحققشود پاسخگویی باشند، غیرشفاف
حسابکشیکنند.درواقعشفافیتاستکهپاسخگوییراامکانپذیرمیکند.پاسخگوییو
حقمردمدردسترسیبهاطالعاتراههایمهمکنترلسوءاستفادهازقدرتهستند.سیستم
پاسخگوییعمومیبایددرجستجویعدالت،اعتماد،انصافوگزارشدهیباشدومسئولیتی
اوالدرقبالجامعهودرثانیدرقبالذینفعانداشتهباشد.توافقیعمومیبراینامروجود
داردکهمقاماتعمومیبایددربارهچگونگیاستفادهازاختیاراتخودونحوهمصرفکردن

بیتالمالتسلیمحسابپسدادنبهعمومباشند)پورعزتوهمکاران،88(.

شفافیت و فساد

یکیازاصلیترینضرورتهاوکارکردهایاستقرارشفافیترامیتواننقشآندرپیشگیری
ازومبارزهبافساددانست.همچنانکهدربخشپیشینوبهویژهتعریفسازمانبینالمللی
شفافیتدیدهشد،یکیازنقاطتمرکزوتاکیددرخصوصمفهومشفافیت،ناظربهکنترلو
کاهشفساداستکهدرسطحموردتاکیداینگزارش،بهسوءاستفادههایمقاماتومدیران
ارجاعدارد.فساددرکلیترینتوضیحبههرگونهسوءاستفادهازموقعیتبرایدستیابیبه
منافعشخصیاطالقمیشودوازجملهمصادیقبارزآنمیتوانبهسوءاستفادهازموقعیت
رشوه و دادن رشوه منافعشخصی،خویشاوندگماری، برایکسب مقررات نقض یا اداری
گرفتن،پولشویی،تصاحبداراییهاینامعلوم،پنهانکردناموالنامشروع،خریدوفروش

رایو...اشارهکرد.
شفافیتوفساددرمقابلیکدیگرقراردارندوازهمینرواستکهبرنامهتوسعهملل
متحد)UNDP(فسادرامساویباافزایشانحصارقدرتوصالحدیدشخصیوکاهش
پاسخگویی،اعتماد،درستیوشفافیتمیداند.دسترسیبهاطالعاتموجوددرموسسههای
عمومیبافراهمکردنامکاننظارتبرعملکردمدیراندولتیوعمومی،عاملبازدارندهو
پیشگیریکنندهمهمیدراینخصوصاست.بنابراینمیتوانشفافیتوآزادیاطالعات
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رااصلیترینروشبرایجلوگیریازفساد،کشففسادوحمایتازتمامیتحکومتدانست.
وجودرسانههاییسالم،مستقلوآزادکهعالوهبرافشایفساد،مدیرانرادرجهتپاسخگو

کردنتحتفشارقراردهند،مکملرویههایشفافسازیدرمقابلهبافساداست.

شفافیت در صندوق های بازنشستگی

صندوقهای سازمانی اصول به خوب حکمرانی اصلی عناصر از یکی عنوان به شفافیت
شفافیت به مربوط دستورالعملهای و اصول به ادامه در است. یافته راه نیز بازنشستگی
تأمین بینالمللی انجمن مراجعمختلفهمچون ازسوی بازنشستگیکه درصندوقهای
بازنشستگیملبورن اجتماعی،سازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی،شاخصجهانیحقوق
همچنین و میشود اشاره گرفتهاند، قرار تأکید مورد ماینرز اصول و جهانی بانک مرسر،
مروریبراصلشفافیتمراجعنظارتیصندوقهایبازنشستگیازنظرسازمانبینالمللی
ناظرانبازنشستگیخواهدشد.درانتهابهچندتجربهموفقبینالمللیدراینخصوصاشاره

میشود.

دستورالعمل های شفافیت انجمن بین المللی تامین اجتماعی برای حکم رانی خوب در 
سازمان های تامین اجتماعی

مجموعهرهنمودهایانجمنبینالمللیتامیناجتماعی)ISSA(درزمینهحکمرانیخوب5
مولفهپاسخگویی،شفافیت،مشارکت،پویاییوپیشبینیپذیربودنرابهعنوانارکاناصلی
واصولحکمرانیخوبدرسازمانهایتامیناجتماعیتبیینمیکند.شفافیتبهتعبیراین
بهمنظور بهموقع و اطالعاتصحیح،ضروری به ودستیابی دسترسی قابلیت بر انجمن
تضمینآگاهیذینفعانازوضعیتواقعیبرنامههایتامیناجتماعیوشیوهمدیریتیداللت
دارد.درفرایندتصمیمگیری،شفافیتسببترویجصداقت،یکپارچگیوشایستگیوممانعت
انتشارآزاداطالعاتکلیدی ازتخلفمیشود.همچنینبرایننکتهتاکیدداردکهصرف
بهعنوان نیست.شفافیتاطالعات، آن معنایشفافیت به لزوما اجتماعی، تامین نهادهای
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حققانونیواولیهسهامداران،اعضاوذینفعانطرحهایتامیناجتماعیبایدبهموقع،قابل
اعتماد،مرتبط،دقیقومشتملبراطالعاتقابلتاییدعینیباشد)انجمنبینالمللیتامین

اجتماعی،1395(.
شفافیتازنظرISSAمهمترینشاخصسیاستگذاریهدفمندبهشمارمیرودکهبر
ظرفیتوتواناییذینفعاندرواگذاریمسئولیتبهافرادمورداعتمادبرایمدیریتواداره
امورسازمانتامیناجتماعیتاکیدداردوآنراپیشنیازمشارکتموثرومعنادارذینفعان

قلمدادمیکند.
دستورالعملهایمربوطبهحوزهشفافیتدرسازمانهایتامیناجتماعیدردوبخش
مجزابرایاعضایهیئتمدیرهومدیریتنهادتدوینوارائهشدهاندکهباوجودتشابهات
از اینسندمتشکل تعریف ازیکدیگرند.هیئتمدیرهدر متفاوت برخیجزئیات بسیار،در
گروهیازافراداستکهدرواحدیکهبهموجبقانونیاآییننامهتشکیلشده،مسئولیت
حکمرانیوادارهطرحهایتامیناجتماعیونظارتبراجرایآنرابهبرعهدهدارند-که
واحد یایک قانون دستگاه دولتی،یک وزارتخانه یا دپارتمان میتواندیک مربوطه واحد
خصوصیباشد-؛ومدیریتمطابقتعریفگروهیازافرادرادربرمیگیردکهبهموجبقانون
یاآییننامهتشکیلشدهومسئولیتراهبریوعملیاتروزانهطرحهایتامیناجتماعیرا
برعهدهدارند.مجموعهرهنمودهایISSAبرایترویجوارتقایشفافیتبرایهریکاز
ایندوگروهشاملچهاردستورالعمل»خطمشیافشا«،»مجموعهضوابطاخالقحرفهای«،
و ساختار بخش دو در مزایا« اطالعات به نسبت اعضا »حق و عمومی« »گزارشهای

مکانیزمارائهشدهاند.
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دستورالعمل خط مشی افشا
مکانیزمساختار 

هیئت مدیره:

هیئتمدیرهبااستقرار
خطمشیافشایاطالعات،
مبانیوزمینههایمناسب
برایارائهاطالعاتبه

سهامدارانرابهصراحتتبیین
میکند.

خطمشیهیئتمدیرهدرخصوص●
افشابایدبهاطالععمومرساندهشود.

اعتبار● باید موسسه از خارج مقام
افشای درباره هیئتمدیره خطمشی
این که کند، تصدیق را اطالعات
که میشود نیز مواردی شامل
هیئتمدیرهسیاسترعایتاحتیاطدر

افشایاطالعاترابرگزیدهاست.

سیاست● هیئتمدیره که زمانی
رعایتاحتیاطدرافشایاطالعاترا
برمیگزیند،مقامبیرونیمخیربهوضع
محدودهزمانیبرایانحصاراطالعات
استوهیئتمدیرهمکلفبهافشای
مذکور زمان اتمام از پس اطالعات

است.

مدیریت:

مدیریت،خطمشیمصوب
هیئتمدیرهدرموضوعافشای
اطالعاتراپیادهسازیواجرا
میکند.خطمشیمزبورموارد
مشروطیکهدرآنافشای
اطالعاتبارعایتاحتیاط،در
اختیارمدیریتگذاشتهرانیز
مشخصوتعیینمیکند.

عمومبایدازخطمشیمدیریتدر●
موضوعافشا،مطلعباشند.

شفافیتکاملمیانهیئتمدیرهو●
مدیریتوجودداشتهباشد.

خطمشیمدیریتدرموضوعافشا●
الزاماهمراستاومنطبقباخطمشی

اتخاذشدههیئتمدیرهباشد.

هنگامیکهمدیریترعایتشرط●
احتیاطدرافشایاطالعاترااختیار
یا مستقل ذیصالح مقام میکند،
حصر زمانی محدوده هیئتمدیره
اطالعاتراتعیینمیکندومدیریت
موظفاستپسازسپریشدنزمان
اطالعات افشای به مبادرت مذکور

کند.
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دستورالعمل ضوابط اخالق حرفه ای

مکانیزمساختار 

هیئت مدیره:

هیئتمدیرهتوسطمجموعه
ضوابطاخالقحرفهای

مشتملبرخطمشیافشاو
مدیریتتضادمنافعهریکاز
اعضایهیئتمدیرهایجادو

استوارمیشود.

عموممردمبایدازمجموعه●
ضوابطاخالقحرفهای،مشتمل

برخطمشیافشاومدیریت
تضادمنافعازطریقوبسایتیا

نشریههایموسسهتامیناجتماعی
مطلعشوند.

رعایتضوابطاخالقحرفهای●
توسطهیئتمدیرهبایدتوسط

مقاممستقل،ناظرموسسهتامین
اجتماعی،کنترلوبررسیشود.

گزارش● ارائه به ملزم هیئتمدیره
اخالق ضوابط رعایت درخصوص

حرفهایبهمقاممستقلاست.
گزارشهای● به عموم دسترسی

مزبوربایدفراهمشود.

مدیریت:

مدیریتباپذیرشضوابط
اخالقحرفهایمصوب

هیئتمدیرهدرموردمدیران
ارشدوکارکنانوتابعیتاز
آن،خطمشیافشاومدیریت
تضادمنافعراپذیرفتهواجرا

میکند.

تطابق● تضمین به ملزم مدیریت
مدیران و مدیریت ریاست فعالیت
ارشدبامنشوراخالقیموسسهاست.

پیرویکارکنانموسسهازقواعد●
مدیریت توسط باید مقرر رفتاری

تضمینشود.

کلیهکارشناسانوکارکنانمدیریت●
ملزمبهامضایتعهدبهاجرایضوابط
بدو در موسسه حرفهای اخالق
استخدامبودهودرصورتهرگونه
تغییریبایدمجددانسبتبهامضاو

تعهداجرایآناقدامکنند.
پایشوبررسی● ادارهایبهمنظور

منشور با کارکنان عملکرد تطابق
میتواند که میشود ایجاد اخالقی
استانداردهاومعیارهاییرابرایتعیین
تطابقباقواعدمذکورتوصیهوتجویز

کند.
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دستورالعمل گزارش های عمومی 

مکانیزمساختار 

هیئت مدیره:

هیئتمدیرهموظفبه
اطالعرسانیمنظم،دقیقو
بهموقعدرخصوصوضعیت
موسسهوعملیاتآنبه

سهامدارانوعامهمردماست.

به● ملزم را مدیریت هیئتمدیره،
ارائهگزارشهاییبهموقعمیکندکه
دربرگیرندهاطالعاتیدقیقوجامع

دربارهموسسهاست.

گزارشهایارائهشدهمدیریتبه●
هیئتمدیرهبایدتوسطمقامیمستقل
در و شده اعتباربخشی و تصدیق

دسترسسهامدارانقرارگیرد.
گزارشهابایدبراساساستانداردهای●

پذیرفتهشدهبینالمللیهماننداصول
حسابداری شده پذیرفته عمومی
)GAAP(واستانداردهایبینالمللی
گزارشدهیمالی)IFRS(تهیهشوند.

مدیریت:

وضعیتموسسهوعملیات
مربوط،بهصورتمنظماز
طریقمدیریتبهاطالع
سهامدارانوعموممردم

رساندهمیشود.

مطلع● تضمین به ملزم مدیریت 
کردنمنظموبهموقعسهامداراندر
خصوصوضعیتموسسهوعملیات

آناست.
ریاستمدیریتازواحدهایکلیدی●

گزارشهای تا دارد انتظار مدیریت
اطالعات حاوی بههنگام و دقیق
جامع،درخصوصحوزههایعملیات

مربوطارائهکند.

مدیریت● شده ارائه گزارشهای
موسسه درون باید هیئتمدیره به
کامالاعتباردهیشدهودردسترس

سهامدارانقرارگیرد.
مدیریتملزمبهارائهگزارشهای●

و وضعیت از درک قابل و کامل
و سهامداران به موسسه عملیات
کمپینهای طریق از مردم عموم
آموزشیوراههایارتباطیمناسبو
دردسترسموسسهبهویژهوبسایتی

بهروزاست.
درتهیهگزارشهابایداستانداردهای●

پذیرفتهشدهبینالمللیهماننداصول
حسابداری شده پذیرفته عمومی
)GAAP(واستانداردهایبینالمللی
رعایت )IFRS( مالی گزارشدهی

شود.
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دستورالعمل حق اعضا نسبت به اطالعات مزایا 

مکانیزمساختار 

هیئت مدیره:

منافعاعضایتحتپوشش
برنامههایتامیناجتماعیباید

بهاطالعآنانبرسد.

حاصل● اطمینان باید هیئتمدیره
کندکهاعضاازمزایایبرنامهتامین
بر موثر تغییر هرگونه و اجتماعی
الزاماتکنونیو/یامزایایآتیمترتب

مطلعمیشوند.

هیئتمدیرهملزمبههدایتمدیریت●
و کامل اطالعات ارائه بهمنظور
بیانیههایقابلدرکدربارهمزایابه
از اجتماعی تامین اعضایموسسه
طریقکمپینهایآموزشیودیگر

ابزارمناسباست.
مدیریت:

اعضابایدبهطورمنظمو
بیدرنگازمزایایمرتبطبا
برنامهتامیناجتماعیمطلع

شوند.

مدیریتملزمبهکسباطمیناناز●
درکاعضاواطالعآنانازمزایاو
هرگونهتغییراتتاثیرگذاردرتعهدات
فعلیو/یامزایایآتیایشاناست.

مدیریتحسبدرخواستاعضای●
موسسهتامیناجتماعیملزمبهارائه
به قابلدرک و گزارشهایکامل
آناندرخصوصمزایایمتعلقهاست.

تاکیدشدهویکی براهمیتشفافیت نیز ISSA دراصِلپاسخگویِیحکمرانیخوب
اجتماعی تامین برنامههای با مرتبط مزایای از اعضا اطالع بهضرورت دستورالعملها از

اختصاصیافتهاست.
انجمنبینالمللیتامیناجتماعیبهجزحکمرانیخوبدرسایردستورالعملهایخود
نیزبهطورمستقیمیاغیرمستقیم،براهمیتشفافیتدرسازمانهایتامیناجتماعیتاکید
اجتماعی، تامین سازمانهای در ارتباطات درباره انجمن این دستورالعمل در است. کرده
آنهارامکلفکردهاستکهآگاهیشهروندانرانسبتبهحقوقومسئولیتهایخود،
اینکهکجاموردحمایتقرارمیگیرندوچگونهمیتوانندبهاینحمایتهادسترسیپیدا
کنند،ارتقادهد.تصمیمگیریآگاهانهشهروندان،بهویژهباتوجهبهپیامدهایطوالنیمدت
گزینشهایشان،نیازمنداطالعاتیکاربردیاستکهقابلفهم،آسان،بهموقعومنطبقبا
نیازهایکاربرانارائهشود؛ازاینرودریکیازدستورالعملهایارتباطاتسازمانهایتامین
اجتماعیبهضرورتوجود»اطالعاتدردسترس،فراگیروبدونتبعیض«توجهوتاکید
شدهاستسازمانهایبایداطمینانحاصلکنندکهتمامیذینفعانازطریقاستفادهاز
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کانالهایدردسترس،مناسبومتنوعباسازمانخوددرارتباطباشندوسازمانبایداززبان
فراگیروبدونتبعیضدرارتباطاتاستفادهکند)انجمنبینالمللیتامیناجتماعی،1397(.

و  همکاری  سازمان  دستورالعمل های  منظر  از  بازنشستگی  صندوق های  شفافیت 
)OECD( توسعه اقتصادی

توسعه و همکاری سازمان دستورالعملهای در شفافسازی و اطالعات افشای اهمیت
اقتصادی)OECD(درخصوصصندوقهایبازنشستگینیزموردتوجهقرارگرفتهاست.
دردستورالعملاینسازماندرخصوصحکمرانیصندوقهایبازنشستگی-کهتوصیههایی
دردوبخشساختارومکانیزمبرایارتقایحکمرانیصندوقهاارائهکردهاست-افشاگری
بهعنوانیکیازمکانیزمهایحکمرانیموردتوجهقرارگرفتهوتاکیدشدهکه»بدنهمدیریت
بایداطالعاتمرتبطرابرایتمامیطرفهایدرگیر)بهویژهبرایاعضاومزایابگیرانطرح
روشن، شیوهای به غیره( و حسابرسان نظارتی، مراجع طرح، مالی حامیان بازنشستگی،
نوشته مکانیزم این بر دستورالعمل خود در که حاشیهای در کند«. افشا بهموقع و دقیق
پشتیبانی شخصی بازنشستگی ترتیبات از که بازنشستگیای صندوقهای مورد در شده
برای سرمایهگذاری( بازده و هزینهها )مثاًل خاص اطالعاتی افشای برضرورت میکنند،
عمومازطرقمناسب)مثلوبسایتهاورسانههایچاپی(اشارهشدهاست.همچنینبدنه
مدیریترادرصورتاتخاذمالحظاتزیستمحیطی،اجتماعیوحاکمیتیدرسیاستگذاری
سرمایهگذاری،ملزمبهافشایعمومیآنکردهاست.درخصوصاطالعاتمشخصیکه
اعضاومزایابگیرانطرحبایددریافتکنندبهدستورالعملهمینسازماندربارهحمایتاز
.)OECD,2009(حقوقاعضاومزایابگیراندرطرحهایبازنشستگیشغلیارجاعدادهاست
شغلی بازنشستگی طرحهای در مزایابگیران و اعضا حقوق از حمایت دستورالعمل
)OECD,2003(حقوقوامتیازاترابدونآنکهبهقدرکافیافشاودرکشوند،فاقد
معناواعتبارقلمدادکردهو»افشاگریودردسترسبودناطالعات«رابهعنوانیکیاز
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حوزههایششگانهحقوقاعضاومزایابگیرانمعرفیکردهاست.1دراینحوزهبرمواردزیر
تاکیدشدهاست:

باید● طرح، بالقوه اعضای همچنین و بازنشستگی، طرحهای مزایابگیران و اعضا
طرح اطالعات اصلیترین افشای یا مطلوب و سریع دسترسی قانونی حق از
بازنشستگیبرخوردارباشند؛ازجملهاطالعاتکافیدربارهحقدسترسی،نرخهای
انتظاریحقبیمهوتعدیلساالنۀمزایا،زمانبندیاحرازشرایطدریافتمستمری
بازنشستگی،سایرحقوقوتعهدات،سیاستهایسرمایهگذاری،اسامیوراههای
تماسبابخشهایمسئولاموراجراییواداریبرنامۀبازنشستگی،وفرآیندهاو

رویههایدعاوی.
اسنادومدارک،حسابهایساالنه،گزارشهایآکچوئریومالیساالنه،اگرهم●

بهطورخودکارافشانمیشود،بایدبهآسانیدردسترساعضایبرنامۀبازنشستگی
)مزایابگیران،درصورتمرتبطبودن(قرارگیردتابتوانندباپرداختمبلغیمعقول

ازآنهاکپیبگیرند.
عدمارائهحقبیمههایاجباریسهمعضوبرنامۀبازنشستگیوکافرما،بایدبهموقع●

بهاطالعاعضاومزایابگیرانبرسد.
برنامۀ● اعضای از یک هر اختیار در بهموقع باید فردی مزایای وضعیت صورت

مندرج اطالعات گیرد. قرار مرتبطبودن( صورت در مزایابگیران، )و بازنشستگی

1.اینحوزههایششگانهعبارتانداز:
Access toplan partici� )دسترسیبهمشارکتدرطرحوبرخورداریازنوعرفتاروحقوقبرابردرطرحبازنشستگی

pation, equal treatment and entitlements under the pension plan(؛

ضریبافزایشسنواتیمزایاوحقوقمکتسبه)Benefit accrual and vesting rights(؛
قابلیتانتقالمستمریبازنشستگیوحقوقخروجزودهنگام)Pension portability and rightsof earlyleavers(؛

افشاگریودردسترسبودناطالعات)Disclosure and availability of information(؛
Additional rights in thecase ofmem� )حقوقبیشتردرطرحهایبازنشستگیشغلیمبتنیبرتصمیماتاعضا

ber-directed, occupational plans(؛

.)Entitlement process and rights of redress(رونداستحقاقیهاوحقجبرانخسارت
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درصورتوضعیتمزایاوتناوبارائهآنبهنوعبرنامۀبازنشستگیبستگیدارد.
محتویاطالعاتبایدبهگونهایباشدکهعضوبرنامهراقادربهتمیزدادنتعدیلهای
ساالنۀمزایایاترازحسابفعلیواینکهاینتعدیلهایاترازحساْبتاچهحدی
توانستهفردراحائزشرایطبازنشستگیکند،سازد.اطالعاتبرنامههایبازنشستگی
به پرداختی حقبیمههای ارزش و تاریخ شامل باید انفرادی، حسابهای دارای
حساب،عملکردسرمایهگذاری،سودهاویازیانهاباشد.برایحسابهایمبتنی
ازتمامیمعامالت)خریدوفروشها(رخداده بایدسابقهای اعضا1، برتصمیمات
درحسابفردطیدورۀزمانیمربوطبهگزارش،تهیهشود.ایناطالعاتوسایر
دادههایشخصیمشابهبایدبهشیوهایکهماهیتمحرمانهحسابدرنظرگرفته

شود،حفظوارائهشود.
اطالعاتکافیدربارهقواعدمرتبطباقابلیتنقلوانتقالمزایایمتعلقۀانباشتشده،●

بهویژهدرمواردیکهجابجاییاینداراییهامستلزمازدستدادنبرخیمزایایاحق
وحقوقمرتبطبابرنامۀبازنشستگیایاستکهانباشتمزایاازآنجاآغازشده،به

افرادارائهشود.
و● اعضا برای که شود نوشته شیوهای به باید اطالعات افشای مشمول اقالم

مزایابگیرانبهآسانیقابلفهمباشد.
شکلهایمناسبانتقالاقالممشمولافشا،همچونپست،تحویلدرمحلکارو●

ازطریقپستالکترونیکیاوبسایتها)هرکدامکهتوجیهبیشتریداشتهباشد(،
بایدمدنظرقرارگیرند.

و● اعضا بر چشمگیری تاثیر که بازنشستگی برنامۀ تغییرات یا تجدیدنظرها
مزایابگیرانوحقوقومزایایشاندارد،بایدبهموقعوبهشیوهایکهبهراحتیقابل

فهمباشند،افشاشوند.

1. Members�directed accounts
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شفافیت در شاخص جهانی حقوق بازنشستگی ملبورن مرسر1

یکیازمعدودشاخصهایارزیابیکارآمدینظامهایبازنشستگی،شاخصجهانیحقوق
بازنشستگیملبورنمرسراستکهتاسال2019یازدهویرایشازگزارشاینشاخصرا
منتشرکرده،کهدرآخریننسخهگزارش37نظامبازنشستگیراپوششدادهاست.این
شاخصبااستفادهاز40معرفدرسهزیرشاخصکفایت،پایداریوسالمت)درستی(با
بازنشستگیمیپردازد. نظامهای ارائهخدمات توان و ارزیابیکیفیت به متفاوت وزنهای
معرفهایموردسنجشدرزیرشاخصسالمتودرستیدردومحوراصلیمقرراتواداره
نظاموارتباطبااعضا،ربطوثیقیباموضوعاینگزارشواهمیتشفافیتدرنظاماداره

صندوقهایبازنشستگیدارد.
اعتمادبه اینشاخصدرفصلیمجزابهاهمیتشفافسازیو ویرایشهفتمگزارش
نظامهایبازنشستگیپرداختهوبیانمیکندکهمنافعیکهتوسطیکطرحبازنشستگیارائه
میشود،مهمترینداراییمالیاعضایآننظاماست،امااکثریتاعضاازارزشمزایایمتعلق
بهخودوریسکهایاحتمالیبیاطالعاند.درعینحالنظامهایبازنشستگیسراسرجهاندر
حالتغییرازنظامهایمزایایمعینبهنظامهایحقبیمهمعینهستندکهاعضایآْنخوددر
موردمیزانپرداختها،نوعسرمایهگذاریوحتیشکلدریافتمزایاتصمیممیگیرند.درچنین
شرایطیاعضابرایدرکبهترواتخاذتصمیماتبهترواعتمادبهنظامیکهپساندازهایخود

رادراختیارآنقرارمیدهند،نیازبهشفافسازیواطالعرسانیازجانبطرحدارند.
اقتصادیبرایطراحی ازدهاصلسازمانتوسعهوهمکاری اینگزارشبهیکی در
نظامهایحقبیمهمعینوپیشنهادهایمربوطبهآناشارهشدهاستکهبرحصولاطمینان
ازارتباطاتموثربااعضاونظارتوتوجهبرعدمآگاهیآنهاتاکیدداردوپیشنهادهای
بازنشستگی، زمان در افراد مزایای میزان تخمین منظم، ارتباط برقراری از: عبارتاند آن

دسترسیآسانبهاطالعاتقابلمقایسهواستفادهازیکزبانقابلفهم.

1. The Melbourne Mercer Global Pension Index
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اینگزارشبرضرورتارائهاطالعاتمرتبطوبهموقعبهاعضادرارتقاوبهبوددرک
اعضاازصندوقبازنشستگیتاکیدشدهومعیارهاییکهبرایارزیابیمیزانارائهاطالعات
الزمبهاعضادرمحاسبهشاخصدرستییکنظاممورداستفادهقرارمیگیرندمعرفیشدهاند

کهشاملمواردزیراست:
اطالعاتبرایاعضایجدیدطرح:الزامبهاینکهبهمحضوروداعضایجدید●

اطالعاتیدرموردطرحبازنشستگیدراختیارآنهاقرارگیرد.اعضابایداطالعات
واضحومرتبطیرادریافتکنند.

منافع● و سود حساب از گزارشی سالیانه اعضا است الزم سالیانه: فردی گزارش
دریافتیخوددریافتکنند.ایناطالعاتسالیانهبایددربرگیرندهحداقلاطالعات
ضروریبرایاعضاباشندزیرااعضاهموارهبایدازمیزانمزایایمتعلقبهخودو

تغییراتدرسالگذشتهآگاهباشند.
تخمینوپیشبینیمنافع:اگرچهاعالممنافعتعلقگرفتهبهفردمانندیکعکس●

لحظهایازمیزانمزایایویاست،زیرافردهمچناندرحالپرداختبهصندوق
استومزایایویدرحالافزایشاست،بااینحالعدموجودتخمینیازمیزان
مزایای از اطالعاتی هیچگونه فرد میشود باعث آینده در فرد احتمالی مزایای
مزایای میزان تخمینها و پیشبینی این در واقع در باشد. نداشته خود احتمالی

احتمالیدرآیندهبهقیمتهایروزارائهمیشود.
گزارشهایسالیانه:اعضاهمچنینالزماستدررابطهباجنبههایمختلفیک●

صندوقبازنشستگیوکاراییآناطالعاتیرادریافتکنند.اینگزارشبایدشامل
موضوعاتمختلفیباشد،مانندچگونگیمدیریتصندوق،تصمیماتضروریتوسط
متولیانصندوق،سرمایهگذاریها،عضویت،رویدادهایمهم،کاراییصندوقدر

گذشته،تاثیرهرگونهتغییراتدرقوانینوخالصهایازجایگاهمالیصندوق.
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دراینگزارشبرآشکارسازیسرمایهگذاریهابهعنوانوجهیدیگرازشفافیتتوجه
شدهاستوچنینبیانشدهکهعالوهبرگزارشهایسالیانه،اطالعاتیدرموردداراییهای
طرحبازنشستگینیزبایددراختیاراعضاقرارگیرد،زیرااینداراییهاپشتوانهپرداختمزایای
آنهادرآیندههستند.اطالعاتمذکوربهخصوصبرایاعضایطرحهایباحقبیمهمعیناز
اهمیتبیشتریبرخورداراست،زیرامزایایدریافتیافرادبستگیبهنرخبازگشتسرمایهاین
داراییهادارد.اینکهگزارشبهچهشکلیبایدباشدجایبحثداردامابهصورتحداقلی
بایدنشاندهندهتوزیعسرمایهگذاریهاو پیشنهادمیشودکهگزارشسالیانهووبسایت
سرمایهگذاریهایاصلیطرحباشد.موضوِعمهِمقابلبحْثمیزانجزئیاتیاستکهبایددر
سرمایهگذاریهااعالمشود.برایمثال،ارائهاطالعاتیازتکتکداراییهاهمحجمبسیار
باالییداردوهمدراغلبمواردمیتواندبرایاعضاغیرقابلفهمباشد.لذادرشرایطیکه
اعضاحقانتخابدرموردسرمایهگذاریداشتهباشند،بایداطالعاتدقیقبهآنهادادهشود

تاآگاهانهتصمیمبگیرند.
در طرح اعضای به مرتبط اطالعات ارائه در گزارش توجه مورد نکات از دیگر یکی
راستایشفافسازیوایجاداعتماد،ضرورتتوجهبهتمایزبینانواعمختلفاطالعاتیاست
کهبهاعضاارائهمیشود.همهاطالعاتازیکجنسنیستند.برایمثالاطالعاتیکهدر
گزارشسالیانهطرحیادرگزارشهایشخصیارائهمیشوندواقعیهستند،مانندداراییها،
نتایجسرمایهگذاریهایگذشتهطرح،حسابکنونیفردوپرداختهاییکهویتاکنون
بهصندوقداشتهاست.ازسویدیگرتخمینوپیشبینیمنافعآیندهاگرچهبرایاعضابا
ارزشاست،اماازآنجاکهبااستفادهازفرضیاتواحتماالتبهدستآمدهاندواقعینیستند
وصددرصدقابلاتکانیستند.اماایندشواری،طفرهرویازپیشبینیوتخمینمزایایفرد
درآیندهراتوجیهنمیکند.راهحلیکهدراینگزارشبرایچنینشرایطیپیشنهادشده،
بارگذارینرمافزارهایمحاسباتیدرسایترسمیصندوق،تااعضابتوانندباوروداطالعات

ودادههایدردسترسشاهدنتایجاحتمالیباشند.
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ضرورتدسترسیآزادانهاعضابهاطالعاتقابلمقایسهدربارهمیزانهزینههاوعملکرد
سایرصندوقهایکیدیگرازتاکیداتاینگزارشباارجاعمجددبهاصولطراحیبهینه
و قیاسی اطالعات به دسترسی خصوص در است. اقتصادی همکاری و توسعه سازمان
ارائهاطالعاتیمانندمیزانهزینهو تطبیقی،بهضرورتایجادیکفرمتاستانداردبرای
بازگشتسرمایه،بهخصوصبرایاعضاییکهاطالعاتوسوادمالیکمیدارند،توجهشده

است.
یکیازعواملموثردرافزایششفافسازیواعتماد،وجودیکنهادمستقلرسیدگیبه
شکایاتاست.گاهیاوقاتمتولیانومدیراننظامبازنشستگیتصمیماتیاتخاذمیکنندکه
ممکناستبرایبعضیازاعضاناخوشایندباشد.اینلزومًابهمعنایآننیستکهتصمیماْت
نادرستگرفتهشدهاند،بلکهممکناستبراساسمجموعهایازشرایطواتفاقاتیخارجاز
کنترلرخدادهباشند.باتمامایناوصافبعضیازاعضاممکناستتحتتاثیرمنفیبرخی
تصمیماتواقعشوندودرخواستتجدیدنظرتوسطیکنهادمستقلبیرونیراداشتهباشند.
چراکهبررسیآنتوسطیکتیممدیریتداخلی،ممکناستموجبسلباعتمادازسیستم
شود.بدیهیاست،چنیننظامیالزمنیستهزینهبروقضاییباشد،امابایددردسترستمام

اعضاباشد.
عنصراساسیدیگربرایایجاداعتماددراعضاپاسخبهاینپرسشاستکهاگرقصور
وخطاییازطرفنظامرخدهدچهمیشود؟دراحتمالوقوعاینگونهاتفاقاتهیچشکی
فردی، گزارشهای در اشتباه مانند هستند، کوچک و جزئی بسیار آنها از برخی نیست؛
امابرخیدیگرماننداختالسهایبزرگ،دزدی،مدیریتنادرستداراییهاوتوصیههای
ازبین باشند.اینگونهخطاهاممکناستموجب تاثیرگذار نادرستمالی،میتوانندبسیار
بازنشستگی نظام بهکل اعتماد بینرفتن از تبعآن به رفتنکاملسودومزایایفردو
شوند.بنابراینحمایتوحفاظتازاعضادرصورتوقوعچنینشرایطیبسیارمهماست.
برایناساس،برخیکشورهاازطرحهایجبرانخسارتدرصورتاختالسوکالهبرداری
برخوردارندوبرخیدیگرازطریقپروسههاواحکامقضاییخسارتهاراجبرانمیکنند.
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لذانقشقانونگذاردراینبین،بهویژهدرنظامهایخصوصیبازنشستگی،ازاهمیت
ویژهایبرخورداربودهوشرطالزماعتمادبهنظامبازنشستگیمحسوبمیشود.شفافسازی
وانتشاراطالعاتتوسطقانونگذارنیزبسیارحائزاهمیتاست،چراکهازاینطریقتمام
شیوههای اتخاد با قانونگذاران کرد. خواهند پیدا دسترسی الزم اطالعات به ذینفعان
مناسبقانونگذاریمیبایستازدریافتاطالعاتصحیحدربارۀجایگاهووضعیتصنعت
مزایای طرحها، اعضای پرداخت میزان کار، نیروی پوشش سطح جمله از بازنشستگی،
و اداره هزینههای با مرتبط موارد وهمچنین داراییها نحوۀتخصیص و ارزش دریافتی،
شاخصهایحکمرانیطرحها،توسطدولت،سیاستگذارانورسانههااطمینانحاصلکنند.
درمجموعویژگیهایمطلوبیکنظامبازنشستگیکهشفافسازیواعتمادراترغیب

کندازنظرشاخصجهانیملبورنمرسرشاملمواردزیراست:
اطالعاتالزمبرایپیوستنبهطرحبازنشستگی●
ضرورتگزارشسالیانهفردی●
گزارشفردیشاملطراحیوپیشبینیمنافع●
ارائهگزارشسالیانهبهاعضا●
نمایششیوهاختصاصداراییهادرگزارشهایسالیانه●
نمایشسرمایهگذاریهادرگزارشسالیانه●
دسترسیاعضابهیکنهادمستقلرسیدگیبهشکایات●
جبرانخسارتوبازپرداختتحتشرایطیخاص●
دردسترسعمومقراردادناطالعاتمرتبطجمعآوریشدهتوسطقانونگذار●

شفافیت از نگاه بانک جهانی

بهویژه بانکجهانی درجهان، بازنشستگی مالیصندوقهای بازارهای توسعه به توجه با
دردودههگذشتهتوجهویژهایبهموضوعصندوقهایبازنشستگیومدیریتصحیحاین
صندوقهاداشتهاست.دومینکنفرانسمدیریتصندوقهایبازنشستگیدرسال2003با
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موضوعحکمرانی،پاسخگوییوسیاستهایسرمایهگذاریبرگزارشدهودرمقاالتمنتشر
شدهاینکنفرانس،موضوعضرورتشفافیتدرحکمرانیصندوقهایبازنشستگیبهعنوان

اصلیاساسیبهطورمستقیموغیرمستقیمموردتوجهقرارگرفتهاست.
صندوقهای مدیریت برای بنیانی و چارچوب ارائه در که اصولی از مهمی بخش
بازنشستگیبیانشده،بهبودوارتقایشفافیتراهدفقراردادهاستکهبهبرخیازآنها
بهاختصاراشارهمیشود.اینتوصیههادرسهبخشحکمرانی،پاسخگوییوسیاستهای

سرمایهگذاریبیانشدهاند.
باشد. بازنشستگیوجودداشته ازنقشهاومسئولیتهادرصندوق بایدطبقهبندیای
طبقهبندینقشها،اهدافومسئولیتهابهمنظورایجادشفافیتوپاسخگوییدرصندوق
بازنشستگیبسیارضروریواساسیاست.اهدافبایدتوسطدولتتنظیموبهصورتدقیق
درقانونهمراهبابیانیهروشنیدرموردوعدههاییکهبایدبهآنهاعملشودوهرتضمینی
کهدولتالبددراینزمینهارائهدهدبیانشود.اهدافومسئولیتهاییکهبرایمدیریت

صندوقتعبیهشدهبایدبهصراحتدرقانونبیانشدهودردسترسعمومقرارگیرند.
شورایعالی اعضای شرایط این تحت که کند فراهم را شفافی شرایط باید مدیریت
صندوقانتخابیاعزلشوند.برخیازبرنامههایبازنشستگیعمومیدقیقًابهعنوانبخشی
صندوقهای کشورها برخی در درحالیکه میشوند، مدیریت دولت توسط دولت بدنه از
بازنشستگیتوسطنهادهایمشخصیمدیریتمیشوند.ایننهادهاهمچونحاکمانقانونی
انحصارگرعملمیکنند.هرچه مانندیک موارد برخی در بهشمارمیروند،که صندوقها
دقتمدلقانونیبیشترباشداعضایشورایعالینهادهایمدیریتیبامسئولیتامانتداری
بیشترینسبتبهبیمهشدگانفعالیتمیکنند.اینمدلقانونیبایدشرایطانتصابوعزل

اعضایهیئتمدیرهرابهروشنیمشخصکند.
فرایندهایاجراوفرمولبندیسیاستهایبرنامهبازنشستگیبایدبازوشفافباشند.
چارچوبسیاستیوفراینداجرایآنبایدبهمیزانکافیشفافباشد.نقشهایمتفاتدولت،
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نهادمدیریتوسیاستمدیریتاجراییبایدبهدقتمشخصشود.
اطالعاتمربوطبهساختارحکمرانیوکارگزاریمدیریتطرحبازنشستگیبایدبهطور
کاملانتشاریابد.پاسخگویینیازمندآناستکهجزئیاتمربوطبهساختارحکمرانیبهطور
عمومیمنتشرشوند.افشاگریاطالعاتکافیدربخشهایمختلفمدیریتصندوقباید

تعبیهشوندتابتوانندبهموقعنواقصوانحرافاترامشخصکنند.
کسریهایصندوقبایدازسویدولتشناساییوافشاشوند.فرایندارزیابیورفعکسری
اندوختهگذاریصندوقبایدشفافوتاحدممکنبراساسقانونانجامشود.صندوقبایدملزم
بهبررسیهایدورهایاکچوئریباشد،مگراینکهدولتسیاستمشخصیبرایاندوختهگذاری

جزئیداشتهباشدکهدراینصورتدولتملزمبهتامینمالیکسریهایصندوقاست.
سیاستسرمایهگذاریبایدازطریقهماهنگیباهیئتمدیرهومتولیانصندوقاتخاذ
شود.اینسیاستبایدکاماًلمستندبودهوبهطورخالصهدردسترستماماعضایصندوق
قرارگیرد.اسنادعمومیمنتشرشدهسیاستسرمایهگذاریبایدمحدودبهمسیراستراتژیک
صندوق،تمایلبهریسکپذیریوموقعیتهیئتمدیرهدرزمینههایغیرمالیسرمایهگذاری
باشد.استراتژیسرمایهگذاریبایدمشخصابااهدافطرحبازنشستگیتعیینشودوفارغاز

تعلقاتسیاسیباشد.

اصول ماینرز و شفافیت 

خصوص در انگلستان وقت اقتصاد وزیر درخواست به 2001 سال در ماینرز گزارش
بر عالوه گزارش این در که شده تدوین و تنظیم کشور این در نهادی سرمایهگذاری
مطالعه مورد نهادی سرمایهگذاریهای اداره روش خطرپذیر، سرمایهگذاریهای بررسی
انگلستان بازنشستگی صندوقهای به بزرگی خدمت را ماینرز گزارش است. گرفته قرار
سرمایهگذاری توسعه درخصوص گزارش این ایران(. برای شفافیت )اندیشکده دانستهاند
ماینرزتوصیه نمودهاست. ارایه آن انتخابروش و دربارهشفافیت را توصیههایی نهادی
میکندکهمتولیانطرحهایمستمریبایدذینفعانصندوقهارابهطورمنظمدرجریان
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اصولسرمایهگذاریوبرنامههایاستراتژیکوعملکردنسبیاینبرنامههاقراردهندوآنان
راازوضعیتصندوقهامطلعکنند.ایناطالعرسانیبایدمواردمربوطبهانحرافاتعملکرد
صندوقازاصولوبرنامههارانیزدربرگیرد.اوایجادیکسیستماطالعاتداخلیراتوصیه
میکندکهبهواسطهآننتایجسرمایهگذاریوقابلیتپاسخگوییدرازایایننتایجبههم

پیوندمیخورند)موسالموهمکاران،1395(.
ماینرزدرتوصیههایخود10اصلبرایصندوقهایمزایایمعینو11اصلبرای
بهعنوان شفافیت بر تاکید آنها دوی هر در که کرده ارائه معین حقبیمه صندوقهای
هر در که میشود تاکید ماینرز شفافیت اصل در میشود. دیده محوری اصول از یکی
یکازصندوقهایمزایایمعینوحقبیمهمعینچهمولفههاییبایستیدربیانیهاصول
معین مزایای طرحهای برای ماینرز شفافیت اصول شوند. تشریح صندوق سرمایهگذاری

شاملاینموارداست:
چهکسیکدامتصمیمرامیگیردوچرااینساختارانتخابشدهاست؛●
هدفسرمایهگذاریصندوق؛●
استراتژیتخصیصداراییبرنامهریزیشدهصندوق،ازجملهبازدهپیشبینیشدهدر●

هرطبقهداراییوچگونگیدستیابیبهایناستراتژی؛
احکامدادهشدهبهتماممشاورانومدیران؛●
چنین● چرا که این و مدیران و مشاوران تمام برای هزینه ساختارهای ماهیت

.)Myners,2001(مجموعهایازساختارهاانتخابشدهاست

درخصوصطرحهایحقبیمهمعین،اصلشفافیتماینرزمولفههایزیررادربرمیگیرد:
چهکسیکدامتصمیمرامیگیردوچرااینساختارانتخابشدهاست●
ویژگیهایسرمایهگذاریدرهریکازگزینههایصندوق●
ویژگیهایسرمایهگذاریدرگزینهپیشفرضصندوق،واینکهچراانتخابشده●

است
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توافقنامههاباتماممشاورانومدیران●
چنین● چرا که این و مدیران و مشاوران تمام برای هزینه ساختارهای ماهیت

.)Myners,2001(مجموعهایازساختارهاانتخابشدهاست

اصل شفافیت سازمان بین المللی ناظران بازنشستگی )IOPS( برای مراجع نظارتی 
بازنشستگی

بهجزصندوقهایبازنشستگی،شفافیتدرسازمانهاونهادهایوابستهومرتبطباآنهانیز
حائزاهمیتاست.اینموضوعبهویژهدرنهادهایناظروتنظیمگرصندوقهایبازنشستگی
درصندوقهای تنظیمگری گزارش در که همچنان است. برخوردار بیشتری ازحساسیت
سازمان شد گفته بازنشستگیصبا- راهبردهای موسسه 71 شماره -گزارش بازنشستگی
بازنشستگی1 نظارتی مراجع برای را دستورالعملی )IOPS( بازنشستگی ناظران بینالمللی
تدوینکردهاستکهراهنماونشانگرعملکردمطلوباینمراجعدرنقاطمختلفجهان
است.اصل9ایندستورالعملبرشفافیتمراجعنظارتیبازنشستگیتاکیددارد.همچنانکه
درگزارشمذکورنیزدیدهمیشود،بسیاریازاعضایاینسازماندرکشورهایمختلف،
تحتتاثیرایندستورالعمل،شفافیترابهعنوانیکیازاصول،ارزشهاویااولویتهاینهاد

وسازمانناظروتنظیمگرخودمنظورکردهاند.
دراصلمربوطبهشفافیتتوصیهشدهاستکه»مراجعنظارتبازنشستگیبایدعملیات
بهاصل بهشیوهایشفافهدایتکنند«)IOPS,2010(.دستورالعملهایمربوط را خود

شفافیتشاملایناموراست:
مراجعنظارتیبازنشستگیبایدفرایندهاینظارتیروشن،شفافوباثباتیرااتخاذ●

کنند.قوانینورویههایمرجعنظارتبازنشستگی،وبهروزرسانیهایمربوطبه

1.ازنظرIOPSمراجعنظارتیبازنشستگیشاملهرنهادیاستکهمسئولیتنظارتبرکلویابخشیازصندوقها،
برنامهها،طرحهایاترتیباتبازنشستگیدریککشوررابرعهدهداندوایناصولبرایپوششانواعساختارهاینظارتی
)تخصصی،جزئیویکپارچه(واشکالمختلفمحصوالتبازنشستگی)حقبیمهمعیندربرابرمزایایمعین،اجباری
دربرابرداوطلبانهو...(وهمدرسیستمهایبازنشستگیکشورهایمختلفباوجودتفاوتهاازماهیتدولتگرفتهتا

سطحتوسعهاقتصادیوساختاربازاربازنشستگیطراحیشدهاند.
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آن،بایدمنتشرشوند.بهطورکلیمرجعنظارتبازنشستگیبایددریکمحیط
شفاففعالیتکندوبایدگزارشمنظمی-دستکمساالنهوبهموقع-تهیهومنتشر
کندکهدرآنسیاستهایخودراارائهدهد،اهدافخودراتوضیحدهدوعملکرد

خودرادردنبالکردنودستیابیبهآناهدافتوصیفکند.
مرجعنظارتبازنشستگیبایدتابعشرایطحسابرسیوگزارشدهیمنظمیباشد.●

اینشرایطبایددربرگیرندهارزیابیچگونگیعملکردمرجعدرقبالمسئولیتهایش
بازنشستگیموقتا اینکهوظایفوکارکردهایمرجع از اطمینان باشدوحصول

تغییرنخواهدکرد.
درصورتلزوم،خطوطکلیچارچوبهرواکنشنظارتی)مانندهرماجرایی(باید●

توسطمرجعنظارتعلنیشود،بهطوریکهاقداماتشتوسطنهادهایتحتنظارت
بهخوبیدرکشدهوغیرمنتظرهنباشد.

مرجع● بازنشستگی، برنامههای با مدیریتصندوقها جایگزینی یا هدایت هنگام
نظارتبازنشستگیبایددالیلایناقدامنظارتیراتوضیحدهد.

مکانیسمافشایاطالعاتشفافوانتشاربهموقعتصمیماتمداخلهومجازات،در●
صورتلزوم،بایدباتوجهبهالزاماتمحرمانگیمربوطهباشد.

-مانند● دقیق و روشن اطالعات منظم طور به باید بازنشستگی نظارتی مراجع
وضعیتمالیصنعتصندوقبازنشستگیومشاهداتمربوطبهپیشرفتهایمهم
دربخشبازنشستگی-همبرایصنعتبازنشستگیوهمبرایعموممردمتهیه
ومنتشرکنند.عموماافشابهصورتکلیومجموعخواهدبود،امادرعینحال
میتوانددربارهصندوقهایبازنشستگیمنفردنیزباشدکهدراینصورتممکن

استقوانینمحرمانهبودنبهطورویژهمرتبطباشند)همان(.
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 معرفی چند تجربه از شفافیت در صندوق های بازنشستگی1
طرح بازنشستگی کانادا

درطرحبازنشستگیکاناداحکمرانیشرکتیبااتخاذسیاستهایپاسخگوییوشفافیتبه
بروندادهایمثبتیانجامیدهاست.اصلکلیدیحکمرانیشرکتیاینبرنامهانتشاربیپرده
اطالعاتاست.اینتعهدوالزامراقانونکمیتهسرمایهگذاریطرحبازنشستگیکانادابه
عنوانیکزیرساختاساسیدرنظرگرفتهاستکهمواردمهمیهمچونافشاگریهای
مالی،حسابرسی،برگزارینشستهایعمومیودردسترسبودناطالعاترادربرمیگیرد.
قوانینومقرراتدرطرحبازنشستگیکانادادقیقاتعریفشدهاند.کمیتهسرمایهگذاری
ایننهاددرمقابلسرمایهگذاریوجوهدربازارهایسرمایهمسئولوازدخالتسیاسیمصون
است.فرایندانتصاباعضایاینکمیتهبهگونهایطراحیشدهمستقلبودنانتصابهارا
تضمینمیکندوخطردخالتهایسیاسیرابهحداقلمیرساند.مدیرانوکارمندانطرح
دهند. گزارش را خود سرمایهگذاری فعالیتهای منظم طورت به باید کانادا بازنشستگی
بر بازرسیوحسابرسیاستکه تثبیتیککمیته و ایجاد به کمیتهسرمایهگذاریملزم

سرمایهگذاریها،صورتحسابهایمالیوحسابرسیازآنهانظارتمیکند.
گزارشدهیمنظمیکیازالزاماتروشنطرحبازنشستگیکانادااست.یکصورتحساب
مالیفصلی،ظرف45روزبعدازپایانهرفصل،برایوزیرمربوطهووزرایایالتیارسال
میشود.همچنین،گزارشساالنهاینیزتا90روزبعدازپایانهرسالبایدبرایوزراتهیه
وارسالشود.نسخهایازاینگزارشبایدازطریقکتابخانههایعمومیوسایتصندوق
بازنشستگیکانادادردسترسعموموذینفعانقرارگیرد.اینگزارشساالنهشاملموارد

زیراست:
صورتحسابهایمالیسالقبل●
گزارشبازرسیهمانسال●

1.اینبخشتلخیصیاستازبخشیازمقاله»شفافیتوپاسخگوییدرصندوقهایمستمریعمومی«نوشتهآنماهر
ازکتاب»مدیریتصندوقهایبازنشستگی«)تالیفموسالموهمکاران،1395(.
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گواهیایازاعضایهیئتمدیرهمبنیبراینکهسرمایهگذاریهایانجامشدهطی●
سالمطابقباسیاستهایکمیتهسرمایهگذاریطرحبازنشستگیکانادابودهاست

صورتوضعیتیازاهدافوعملکردصندوقدرطولسال●
صورتوضعیتیازسرمایهگذاری،استانداردهاودستورالعملها●
صورتوضعیتیازحکمرانیشرکتی●
اطالعاتمربوطبهکمیتههایهیئتمدیره●
تصمیماتموردنیازهیئتمدیره●
اطالعاتمربوطبهجبرانخسارت●

گزارششفافیتکمیتهسرمایهگذاریطرحبازنشستگیکاناداشاملمواردزیراست:
نرخهایبازدهی●
ارزشبازاریداراییها●
برگزارینشستهایعمومی●
برگزاریجلساتگفتگویموثروگزارشاقداماتبهکاناداییهایسراسرکشور●

صندوق این اهداف و شعار کانادا بازنشستگی طرح سرمایهگذاری هیئت گفته به
افشاگری،افشاگریوافشاگریاست.قانونگذاریوگزارشدهیهیئتمدیرههمتنهادر

راستایپشتیبانیازاینهدفاست.

صندوق نفت دولت نروژ

صندوقنفتدولتنروژبهگونهایطراحیشدهکهپاسخگوییکاماًلشفافراتقویتمیکند.وزیر
داراییاینکشوررئیساینصندوقاستودرموردانتخاباستراتژیآنتصمیمگیریمیکند.
تحوالتاساسیاینصندوقدرمجلسبررسیمیشوند.بانکمرکزینروژنیزفعالیتهایاین
صندوقرامدیریتمیکندودرقبالارزشافزودهحاصلازداراییهامسئولاست.بانکمرکزی
نروژوضعیتبازدهی،ریسکوهزینهسرمایهگذاریهایانجامشدهرابهصورتفصلیگزارش

میدهد.اینگزارشهادرکنفرانسهایمطبوعاتیواینترنتارایهمیشوند.
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خودصندوقنیزگزارشیساالنهباجزئیاتکاملشاملمواردزیرمنتشرمیکند:
صورتحسابیازتعهداتصندوق●
بازدهیساالنهصندوق●
مدیریتدرآمدثابت●
مدیریتسهام●
سازمانمدیریت●
هزینههایمدیریت●
گزارشحسابهایصندوق●
گزارشحسابرسان●
تعهداتمدیریت●
چارتسازمانی●
نگهداریسهامدرپایانسال●
سرمایهگذاریهایبادرآمدثابتدرپایانسال●

گزارشساالنهبهمثابهابزاریبسیارمفید،خالصهایازدادههایکلیدیراارایهمیدهد
وامکانمقایسهآنهاراباسایرصندوقهافراهممیکند.

شفافیت در سیستم بازنشستگی عمومی کارمندان کالیفرنیا

سیستمبازنشستگیعمومیکارمندانکالیفرنیابزرگترینصندوقبازنشستگیآمریکاویکی
ازبزرگترینصندوقهایبازنشستگیدرجهاناست.ارزشهایاساسیاینصندوقکیفیت،
احترامبهبیمهشدگان،امانتداری،آزادیورودوخروجوپاسخگویی،تهیهوارائهاطالعات
صحیحوآموزشهمهموکلینخوددرزمانمناسباست.اینسیستماولینصندوقطرفدار
امانتداریومسئولیتشفافدر پایهوظایف ضرورتشفافیتوپاسخگوییاست،کهبر
حوزهمدیریتوسرمایهگذاریپایهگذاریشدهاست.ساختارحکمرانیسیستمبازنشستگی
کارمندانکالیفرنیاازپاسخگوییقابلتوجهیدربرابرسهامدارانشبرخورداراستوسیاستی
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کاماًلافشاگرانهرادرارتباطباسهامدارانخوددرپیشگرفتهاستکهحتیازقوانینالزامآور
نیزفراترمیرود.تعهدوالزامبهشفافیتوپاسخگوییمنجربهپیشرفتهاییدرعملکرد
اینصندوقوتقویتسیستمشدهاست.بهعنوانمثالدرسال2003سیستمبازنشستگی
کارمندانکالیفرنیاشرکتهایغیرفعالدرزمینهحکمرانیشرکتیرانامبردوآنهارارسوا
کرد.سیستمبازنشستگیکارمندانکالیفرنیادربیشاز1800شرکتآمریکاییسرمایهگذاری

کردهکهازاینمیان6شرکتبهدلیلضعفدرحکمرانیشرکتیموردانتقادگرفتند.
عالوهبراین،سیستمبازنشستگیکالیفرنیابهمنظوربهبودانتشاربیپردهاطالعاتمربوط
انتشاربیپردهاطالعات نیزتالشمیکند.درسال2003صندوقاعالمکردکه بهخود
وایجادسطحباالتریازشفافیتبهبهبودسرمایهگذاریهایخصوصیکمکمیکند.بر
اساسرایگیریدرهیئتمدیرهاجرایی،صندوقاطالعاتمربوطبهنرخهایبازدهیخود
وچندصندوقدیگرومقادیرسرمایهگذاریشدهوسودحاصلازآنهارابهصورتفصلی
منتشرمیکند.اگرچهپیشازآننیزایناطالعاتدردسترسبودهاند،امابهصورتیکپارچه
جمعآوریشدندوبرایننکتهتاکیدشدکهایجادباالترینسطحشفافیت،تضادیباوظیفه
امانتداریدرمقابلبیمهشدگانبرایحداکثرکردنبازدهیهایسرمایهگذاریهانخواهد

داشت.وبسایتسیستمبازنشستگیکارمندانکالیفرنیاحاویاطالعاتزیراست:
اطالعاتحکمرانیشرکتی●
نامهاومشاغلهیئتامنا●
برنامهکاریوتقویمهیئتمدیره●
مقرراتوتصمیماتهیئتمدیره●
رویکردصندوقبهحکمرانیشرکتی●
بخشیبرایطرحسواالتوپاسخبهآنها●
سیاستسرمایهگذاریصندوق.●
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شفافیت در ایران

اگرچهدراینگزارشدرپیشناساییمفهوم،اصولوویژگیهایشفافیتدرصندوقهای
بازنشستگیبودهایم،امابهکارگیریاصلشفافیتبهویژهدرراستایتوسعهوارتقایحکمرانی
خوب،درمنظومهکالنترسیاستگذاریوبرنامهریزیکشورقابلبررسیاست.باتوسعه
ادبیاتحکمرانیخوبدرجهانوتأکیدگستردهصاحبنظرانونهادهایبینالمللیبرلزوم
شفافسازیفرایندهاواطالعاتدرسازمانهایدولتی،درایراننیزتالشهاییدراینراستا
بازنشستگیکشوریدربستر ادارهکردنصندوق ارتقایشفافیتدر صورتگرفتهاست.
ساختاریوقانونیکشورتحققمییابدوازاینروآشناییباوضعیتوشرایطسیاستهای

مربوطهمیتواندشماییازبسترهایقانونیونهادهایاجراییرانمایانکند.
درحالحاضرشوراهاومجامععالیمتعددیدرکشوردرحوزهانتشارودسترسیآزاد
بهاطالعاتومبارزهبافسادوجوددارندکهازآنجملهمیتوانبهستادهماهنگیمبارزه
بامفاسداقتصای،شورایعالیپیشگیریازوقوعجرم،شورایدستگاههاینظارتیکشور،
کمیسیونانتشارودسترسیآزادبهاطالعاتاشارهکرد)مرکزپژوهشهایمجلس،98(.

درحوزهقوانینومقرراتجاریکشوریدرحوزهشفافیتیکیازآخرینتالشهامربوط
بهالیحهشفافیتمصوبهیئتوزیراندرسال1398است.الیحهشفافیتیکیازلوایحی
استکهدرکنارلوایحمدیریتتعارضمنافعومبارزهبامفاسدوسالمسازینظاماداریبه
لوایحسهگانهمعروفشدهوبهعنوانستونهایمبارزهسازمانیافتهوساختارمندبامفاسد
اقتصادیواداریکشورطراحیوتدوینشدهودرحالبررسیدرمجلسشورایاسالمی
است.تمرکزاینالیحهبرشفافیتاقتصادیورعایتوپایبندیبهالزاماتشفافیتسازمانی
واطالعاتیدرکلیهبنگاههایاقتصادیدولتیوعمومیغیردولتیاستوتالشیاستبرای
ایجادنهادهایسیاسیشفافکهباتوزیعودسترسیبهاطالعاتحکومتیودولتیزمینه

نظارتجمعیراایجادکندوتسهیلگرپیشگیریازفسادباشد.
اطالعات، آن در که »وضعیتی است: شده تعریف چنین الیحه این در شفافیت



34  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

صالحیتها،رفتارهاوعملکردهایموسساتمشمولدرزمانمناسبوباکیفیتمناسبدر
معرضدسترسیواستفادهاشخاصذینفعیاعموممردمیامراجعنظارتیقرارمیگیرد«.

اهدافمطرحشدهدراینقانونبهاینشرحبیانشدهاست:
الف-تامینوتضمیناصلحقدسترسیافرادبهاطالعات؛

ب-افزایشاعتمادعمومیوسرمایهاجتماعی؛
پ-شفافیتسازمانی،اداریواطالعاتیدرزمینههایسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی؛

ت-ارتقایپاسخگوییدستگاهها،مقامات،مدیرانوکارکنان؛
ث-ازبینبردنزمینههایفسادوارتقایسالمتنظاماداری؛

ج-تقویتنظارتمستقیموسازمانیافتهمردمیبرنظامتقنینی،قضاییواجرایی؛
چ-شفافکردنارتباطاتوتعامالتدرجهتکاهشروابطومناسباتغیرقانونی.

خدمات عهدهدار خصوصی و عمومی موسسات شامل قانون این مشمول موسسات
پایگاه در را زیر اطالعات است کرده مکلف را آنها پیشنهادی قانون و هستند عمومی

اطالعرسانیخودمنتشرکردهودردسترسعمومقراردهند:
الف-اسنادتاسیسواطالعاتراجعبهساختار،موسساتوشرکتهایتابعیاوابسته،
مدیرانوکارکنان،وظایفواختیاراتوفرایندهایاداری،برنامههاوطرحهایمصوب

وگزارشهایعملکرد؛
ب-صورتهایمالیواطالعاتراجعبهاموال،داراییها،درآمدهاوهزینهها،مشخصات
امالکوساختمانها)تحتتملک،دراختیارومورداستفادهیابهرهبرداری(،تسهیالت،
هدایا،موقوفاتوهمچنینکمکهاوواگذاریهایبالعوضاعمازاعطاییودریافتی؛
با یاعلیهخود له ازمراجعقضاییوغیرقضایی پ-آرایقطعیوتصمیماتصادره
رعایتماده15اینقانون]کهتاکیدداردبهاستثنایدادههایشخصیطرفیندعواباید
مشتملبرمشخصاتمرجعصادرکننده،شماره،تاریخصدورومتنکاملتصمیمباشد[؛
ت-متن،متمموالحاقاتتمامیقراردادهایمربوطبهمعامالتبزرگومتوسط،به
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ترتیبمقرردرآییننامهاجراییاینقانون؛
ث-مبالغ،تعرفههاوعوارضوهزینههایارائهخدماتومصوباتمرجعتصویبآنها

ومستنداتمربوطبهصالحیتتصویب؛
از استفاده وشرایط قالبهایمشارکت در ج-فرصتهایسرمایهگذاریوهمکاری

اینفرصتها؛
چ-تمامیاسنادباالدستی،قوانینومقرراتحوزهفعالیتخود.

بهجزالزامبهانتشارایناطالعاتکهدرالیحهتحتعنوانتکالیفعمومیشفافیت
ازآنیادشده،تکالیفاختصاصیشفافیتشاملشفافیتمقرراتگذاری،شفافیترسیدگی
مراجعقضاییوغیرقضایی،شفافیتاجرایی)شاملشفافیتاقتصادی،شفافیتسیاسیو
اجتماعیوشفافیتفرهنگیوآموزشی(نیزموردتوجهاینقانونپیشنهادیقرارگرفتهاست.
درمنشورحقوقشهروندی-کهدرسال1395بهامضایرئیسجمهوررسیدهاست-نیز
»حق است: شده تاکید شهروندی حقوق از یکی بهعنوان اطالعات به دسترسی حق بر
شهرونداناستکهبهاطالعاتعمومیموجوددرموسساتعمومیوموسساتخصوصی
ارائهدهندهخدماتعمومیدسترسیداشتهباشند.همهدستگاههاونهادهاموظفبهانتشار
مستمراطالعاتغیرطبقهبندیشدهوموردنیازجامعهمیباشند«؛همچنین»حقشهروندان
خدمات دهنده ارائه موسسات و اشخاص توسط که خود شخصی اطالعات به که است
عمومیجمعآوریونگهداریمیشود،دسترسیداشتهودرصورتمشاهدهاشتباهخواستار
اصالحایناطالعاتگردند.اطالعاتخصوصیمربوطبهافرادرانمیتواندراختیاردیگران

قرارداد،مگربهموجبقانونیابارضایتخودافراد«.
یکیدیگرازتالشهایصورتگرفتهدرحوزهشفافیتدرکشور،کهشایدازنخستین
به آزاد دسترسی و »انتشار قانون تصویب باشد، حوزه این در سازمانیافته تالشهای
را آنها انتشار و اطالعات به آزاد قوانیندسترسی است. بوده درسال1388 اطالعات«
یکیازنقاطعطفجدینظامهایحقوقیدنیادانستهاندکهفارغازسیاستگذاریمعطوف
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بهشفافیتدرموضوعاتمشخص،دولتهاتالشکردهاندازاینطریقبسترشفافیترا
بهعنوانمفهومیمستقلموردتقنینومقرراتگذاریقراردهند)جلیلیوفالحیان،98(.این
قانوندربندمربوطبهآزادیاطالعاتتاکیدمیکند:»هرشخصایرانیحقدسترسیبه
اطالعاتعمومیرادارد،مگرآنکهقانونمنعکردهباشد.استفادهازاطالعاتعمومییا
انتشارآنهاتابعقوانینومقرراتمربوطخواهدبود«.همچنیناینقانونموسساتعمومی
)سازمانهاونهادهایوابستهبهحکومتبهمعنایعامکلمهشاملتمامارکانواجزاءآن
اطالعات که است کرده مکلف را آمده( ایران اسالمی جمهوری قوانین مجموعه در که
موضوعاینقانونیعنیاطالعاتعمومی)اطالعاتغیرشخصینظیرضوابطوآییننامهها،
آماروارقامملیورسمی،اسنادومکاتباتاداریکهازمصادیقمستثنیاتقانوننباشد(را
درحداقلزمانممکنوبدونتبعیضدردسترسمردمقراردهد.اینقانونمهلتانتشار
زمان دریافت از پس روز 10 حداکثر را خصوصی و عمومی موسسات توسط اطالعات
درخواستاطالعاتتعیینکردهوتاکیدکردهاست:»موسسهعمومینمیتواندازمتقاضی

دسترسیبهاطالعاتهیچگونهدلیلیاتوجیهیجهتتقاضایشمطالبهکند«.
قانونانتشارودسترسیآزادبهاطالعات،موسساتعمومیرامکلفکردهاستکهدر
جهتترویجشفافیتجزدرموارداطالعاتطبقهبندیشده)کهالبتهدرقانونتاکیدشده
کهمصوبهوتصمیمیکهموجدحقیاتکلیفعمومیاستقابلطبقهبندیبهعنواناسرار
دولتینیستوانتشارآنهاالزامیخواهدبود(»درراستاینفععمومیوحقوقشهروندی
دستکمبهطورساالنهاطالعاتعمومیشاملعملکردوترازنامه)بیالن(خودرابااستفاده
ازامکاناترایانهایوحتیاالمکاندریککتابراهنماکهازجملهمیتواندشاملمواردزیر

باشدمنتشرسازدودرصورتدرخواستشهروندبااخذهزینهتحویلدهد:
الف-اهداف،وظایف،سیاستهاوخطمشیهاوساختار؛

ب-روشهاومراحلتمامخدماتیکهمستقیمابهاعضایجامعهارائهمیدهد؛
ج-سازوکارهایشکایتشهروندانازتصمیماتیااقداماتآنموسسه؛
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د-انواعواشکالاطالعاتیکهدرآنموسسهنگهداریمیشودوآییندسترسیبهآنها؛
ه-اختیاراتووظایفمامورانارشدخود؛

و حقوقی و حقیقی اشخاص آنها وسیله به که آیینهایی یا سازوکارها تمام و-
نحو به یا داشته مشارکت واحد آن اختیارات اجرای در میتوانند غیردولتی سازمانهای

دیگریموثرواقعشوند.«
باوجودنقاطمثبتفراواناینقانونوطراحیسامانهانتشارودسترسیآزادبهاطالعات
تحتنظرکمیسیونمربوطه،امابهدلیلمواجهبودنباابهاماتوخالهایقانونیوهمچنین
عدموجودپشتوانهوضمانتاجراییمحکمبعدازگذشتدهسالاینقانوننتوانستهاهداف
موردنظررامحققکندوپژوهشگران،کارشناسانورسانههایگروهیتجربیاتفراوانیدر

ناکامیدردسترسیبهاطالعاتموردنظرخودبیانکردهاند.
بهجزاینقوانینکهشفافیتوانتشاراطالعاتبهصورتکلیوعمومیراهدفقرار
دادهاند،قوانینینیزبرایارتقاءشفافیتبهصورتموضوعیموردتوجهقانونگذارانقرار
گرفتهاند؛شفافیتپارلمانیوآراینمایندگانونظامتقنینی،شفافیتقوانینوتنظیمروابط
بانکی، شفافیت تبلیغاتی، و انتخاباتی فعالیتهای مالی تامین نحوه در شفافیت قوا، بین
جمله از و... بودجه شفافیت بنگاهها، اقتصادی اطالعات شفافیت تجاری، اسناد شفافیت
موضوعاتیبودهاندکهدرسالهایاخیربهصورتطرح،الیحهودیگرمستنداتقانونیدر
دستورکارمجلسشورایاسالمیقرارگرفتهاندویادرمرکزپژوهشهایمجلسبهآنها

پرداختهشدهاستکههریکنیزبحثهایفراوانیبههمراهداشتهاند.
درحوزهمرتبطبهگزارشحاضر،صندوقبازنشستگیکشوریوهمچنیننهادباالدست
عنوان تحت را سامانههایی اخیر سالهای در نیز اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت آن
در مندرج محتوای بر مروری کردهاند. تعبیه خود اطالعرسانی پرتالهای در »شفافیت«
سامانهشفافیتصندوقبازنشستگیکشوریاطالعاتدرسهحوزه»حقوقودستمزدمدیران
عاملواعضایهیئتمدیرهصندوقوهلدینگهایتابعه«،»مدارکتحصیلیمدیرانعامل
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مالی »صورتهای و تابعه« شرکتهای و هلدینگها و صندوق هیئتمدیره اعضای و
میرسد نظر به البته است. گرفته قرار عموم اختیار در تابعه« شرکتهای و هلدینگها
-دستکمدرزماننگارشگزارشحاضر-اطالعاتمندرجدراینسامانهبهروزرسانینشده
وهمگیایناطالعاتمربوطبهزمانراهاندازیوبارگذاریاولیهاطالعاتبررویسایت
است.نخستین-وبهنظرمیرسدتنها-گزارشکمیتهشفافیتصندوقبازنشستگیکشوری
نسبت تشریحوضعیتهرمسنی، است،شامل منتشرشده ابتدایسال1398 در نیزکه
اعضایهیئت هلدینگها، اعضایهیئتمدیره درسهسطح وسطحتحصیالت جنسیتی

مدیرهشرکتهاومدیرانعاملشرکتهایزیرمجموعهصندوقبودهاست.
به پیوند و معرفی بخش دو در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت شفافیت سامانه
وزارتخانه، شفافیت مستندات همچنین و زیرمجموعه نهادهای شفافیت سامانههای
اطالعاتیارائهکردهاستکهدرزماننگارشگزارشحاضردرمیاننهادهایزیرمجموعه
مرتبطباحوزهبیمههایاجتماعیتنهابهسامانهشفافیتصندوقبازنشستگیکشوریارجاع
نیزتنهامیتوانبهدستورالعملتعیینسقف دادهشدهودرمیانمعدودمستنداتمنتشره
حقوقومزایایمدیرانعامل،اعضایهیئتمدیرهوهیئتنظارتصندوقهاوسازمانهای

تابعهبهعنوانمستنداتمرتبطدراینحوزهاشارهکرد.
البتهالزمبهذکراستکهیکیدیگرازاقداماتوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیکهشاید
بتوانآنرادرراستایشفافیتوانتشاراطالعاتدراینوزارتخانهتلقیکرد،انتشاراسامی
اعضایهیئتمدیرهشرکتهایتابعهآندانستکهشاملاطالعاتهیئتمدیرهوبعضاساختار
تشکیالتیهلدینگهاوشرکتهایزیرمجموعهشستا)شرکتسرمایهگذاریتامیناجتماعی(،
صندوقبازنشستگیکشوری،صندوقبازنشستگیکارکنانفوالد،سازمانتامیناجتماعی،بانک
توسعهتعاون،صندوقبیمهاجتماعیکشاورزان،روستاییانوعشایر،صندوقضمانتسرمایهگذاری

تعاونوانجمنهاوهیئتهایورزشیکارگرانوهیئتهایاجراییاستانهااست.
اقداممرتبطدیگردراینحوزه،رونماییاز»منشورشفافیتومسئولیتپذیریاجتماعی«1
1.البتهالزمبهذکراستکهتنهانشانههایدردسترساینمنشور،اخباروگزارشهایمنتشرشدهدرزمانرونمایی
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وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدرسال1392بودهاست.دراینمنشورکهناظربهحوزه
عملکردشرکتهایوابستهبهصندوقهایبیمهای،بازنشستگیودرمانیدرقلمرویاین

وزارتخانهبودهاست،براقداماتزیرتاکیدشدهاست:
ممنوعیتعضویت)موظفیاغیرموظف(هرفرددربیشازیکشرکت؛●
ممنوعیتعضویتمبتنیبرمالکهایغیرتخصصیومبتنیبرروابطخویشاوندی●

درهیئتمدیرهشرکتها؛
کنترلهزینههایتشریفاتیشرکتها؛●
تدوینقواعدمشخصوروشنبرایراهیابیبههیئتمدیره؛●
برقراریرابطهمنطقیبینحقوقاعضایهیئتمدیرهباسودآوریشرکتها؛●
افراد● بهکارگیری و متخصصان با تعامل و درشرکتها علمی مدیریت گسترش

متفکرونخبگانجوان؛
شفافیتاطالعاتوایجادنظارتعمومیبهمنظوربهبودکاراییعملکردوجلوگیری●

ازسوءاستفادههایاحتمالیگروههایسیاسیازمنابعصندوقها؛
پاسخگوییبهذینفعانوانتشاراطالعاتکافیدرخصوصوضعیتصندوقها؛●
هیئتمدیرهشرکتها● اعضای انتخاب به مربوط اطالعات روزآمدسازی و انتشار

همراهباسوابقتحصیلیآنها؛
تهیهوانتشارگزارشهایادواریشفافدرخصوصعملکردشرکتهاوصندوقها؛●
تنظیمبرنامههاوسیاستهاییبرایتضمینسودآوریشرکتها؛●
شرکتها● هیئتمدیره توسط شرکتی« راهبری »نظام آییننامه انتشار و تدوین

)شاملفرآیندها،قواعد،سیاستها،قوانینونهادهاییکهروشهایتعیینکننده
شرکتازنظراداره،راهبریوکنترل(.

آنبودهومنابعومستنداتبیشتروآثارونتایجآندردسترسنیست.
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جمع بندی

دراینگزارشدرپیتصریحوتوضیحفضایمفهومیشفافیتوتشریحویژگیهایآنجهت
کاربرددرصندوقهایبازنشستگیبودهایم.ازآنجاکهاینمفهومبستهبهاهدافونیازهای
مطالعاتیوکاربردیهرباربهشیوهایجدیدبازتعریفمیشود،شفافیتدراینجابهعنوانعاملی
درراستایارتقایکیفیتحکمرانیومدیریتصندوقهایبازنشستگیموردتوجهقرارگرفته
است.درونمایهاصلیشفافیترامیتوانحقعمومدردسترسیبهاطالعات-بهعنوانیکیاز
منابعقدرتدردورانکنونیبرایایفاینقشهایمشارکتیونظارتیشان-قلمدادکرد.اصل
شفافیتمطابقباتعریفسازمانبینالمللیشفافیتناظربرحقمردمدردسترسیبهاطالعاتی
استکهزندگیشانراتحتتاثیرقرارمیدهدوازاینرومستخدمینومدیراندولتیموظفاند

رفتارهایقابلرویت،قابلپیشبینیوقابلدرکبرایعمومدرپیشگیرند.
اینمعنا ایدههایحکمرانیاست.در ابعادو باسایر تحققشفافیتمستلزمهمراهی
نیست. هدف مستقل صورت به که است خوب حکمرانی تحقق برای ابزاری شفافیت
عمومی خدمات نظام در را فساد بروز زمینههای مدیران، پاسخگویی به الزام با شفافیت
کنترلمیکندوموجبجلباعتمادعمومیبهنظامحاکممیشود.بنابراینشفافیتیکی
ازضرورتهایدستیابیبهحکمرانیخوبدرکلیهنهادهایارائهدهندهخدماتعمومی
ازجملهصندوقهایبازنشستگیاست.بهتعبیرانجمنبینالمللیتامیناجتماعیشفافیت
مهمترینشاخصسیاستگذاریهدفمنددرادارهامورنهادهایتامیناجتماعیوپیشنیاز

مشارکتموثرومعنادارذینفعانآنهاقلمدادمیشود.
برایناساس،ویژگیها،توصیههاودستورالعملهایمراجعمختلفمرتبطباصندوقهای
بازنشستگیدرخصوصشفافیتایننهادهابهتفصیلموردتوجهقرارگرفت.نتیجْهآنکه
حوزهها دیگر با چندانی تفاوت بازنشستگی صندوقهای در شفافیت عمومی ویژگیهای
نداردوصحت،دقت،صراحت،سادگی،قابلاعتمادبودنوقابلسنجشبودناطالعاتو
ارائهآنهادرزمانمناسبوبهموقعاستکهازاهمیتفوقالعادهایبرخورداراست.بااین
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رویههایخاصدرشفافسازیعملکرد نکاتو برخی اهمیت بر بینالمللی وجودمراجع
صندوقهایبازنشستگیتاکیدکردهاند.

بهطورکلیشایدبتوانزمینههایمهمشفافیتدرصندوقهایبازنشستگیرادرسه
حوزهاصلیدستهبندیکرد:

شفافیتدراطالعاتمربوطبهذینفعان●
شفافیتدرنظامحکمرانیومدیریتصندوقها●
شفافیتدرحوزهسرمایهگذاریوتخصیصداراییصندوقها.●

اطالعاتمربوطبهذینفعانمواردیازقبیلاطالعاتالزمدرخصوصشرایطعضویت
مزایا، محاسبه فرمولهای و اجرا فرایندهای سالیانه، گزارشهای طرحها، به پیوستن و
میزانپرداختحقبیمهوپیشبینیمزایایدریافتیاعضا،گزارشهایفردیمستمررادر
برمیگیرد.اطالعاتمربوطنظامحکمرانیومدیریتصندوقهاشاملاطالعاتمربوطبه
ساختارحکمرانیوکارگزاریمدیریتصندوقها،تفکیکوطبقهبندینقشهاومسئولیتها،
بهعزلونصبمدیرانومتولیان،چگونگیمدیریتصندوقها، شرایطمشخصمربوط
است. مدیریتصندوقها در منافع تعارض مدیریت متولیانصندوق،چگونگی تصمیمات
داراییها وضعیت سرمایهگذاری، سیاستهای شامل سرمایهگذاریها به مربوط اطالعات
تخصیص استراتژی سرمایهها، توزیع نحوه سرمایهگذاریها، هدف آنها، ارزش میزان و

داراییهاوپیشبینیبازدهوچگونگیدستیابیبهآن،هزینههایادارهطرحو...است.
درهمهاینحوزههاافشایاطالعاتوگزارشدهیمستمربهعنوانیکیازضرورتهای
حکمرانیشفافدرصندوقهایبازنشستگیمطرحبودهاست.اگرچهفرمواحدیبرایارائه
اطالعاتوگزارشهایمربوطبهصندوقهایبازنشستگیوجودندارد،امااغلبتمایزمیان
انواعمختلفاطالعاتوشیوههایارائهوافشایآنهاموردتوجهبودهاست.اینتمایزگذاری
گاهمیاناطالعاتبهزبانسادهوقابلفهمبرایعمومواطالعاتتخصصیترعمدتامالی
بودهاست؛گاهبرتفکیکاطالعاتواقعیومحققشدهازپیشبینیهاوتخمینهامتمرکز
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بودهاست؛وگاهشاملانواعگزارشهایالزمبرایذینفعان-بهعنوانمثالاطالعاتالزم
برایپیوستنبهطرحیابرایاعضایجدید،گزارشهایآماریساالنه،گزارشهایفردی
ازتوزیعسرمایهگذاریهاونتایجآنهاویاگزارشهای هریکازاعضایطرح،گزارش
مربوطبهتخمینوپیشبینیمزایایآتیاعضا-بودهاست.درهرحال،هدفنهایْیتضمین
آگاهیشهرونداننسبتبهنیازهایاطالعاتیازجملهحقوقومسئولیتهایشاناستتابا

دسترسیبهاطالعاتفراگیروبدونتبعیضبهتصمیمگیریموثرآنانکمککند.
درایراننیزشفافیتازموضوعاتروزفضایسیاستگذاریاستودرخواستشفافیت
ازنهادهایعمومیودولتیبهشکلیفزایندهافزایشیافتهاست.صندوقهایبازنشستگی
ادبیاتشفافیتدر ایننهادهاهستندکه ازجمله کشوروشرکتهایزیرمجموعهآنها،
فضایسیاستگذاریآنمطرحشدهومطالبهعمومیبرایدسترسیبهاطالعاتآنهاایجاد
شدهاست.بهکارگیریاصلشفافیتدرصندوقهایبازنشستگیوبنگاههایزیرمجموعهآن

دربسترقانونیوساختاریکشورامکانتحققدارد.
درحالحاضرشفافیتدرقوانینرسمیکشوربهرسمیتشناختهشدهاست؛همچنانکه
درمنشورحقوقشهروندی-مجموعهایازحقوقشناختهشدهبراساسقوانینجاریونظام
حقوقیکشور-آمده،دسترسیبهاطالعاتعمومیموجوددرموسساتعمومیوموسسات
خصوصیارائهدهندهخدماتعمومیحقشهرونداناست.قانونانتشارودسترسیآزادبه
اطالعاتنیزبرحقدسترسیایرانیانبهاطالعاتعمومیتاکیدوموسساتعمومیرامکلف
کردهاطالعاتعمومیرادرحداقلزمانممکنوبدونتبعیضدردسترسمردمقراردهد.
بااینوجودابهاماتوخألهایقانونیوعدموجودپشتوانهوضمانتاجراییمانعدسترسی
بهاطالعاتعمومیوتحققشفافیتاست.تصویبالیحهشفافیت-کهدرحالبررسیدر
مجلسشورایاسالمیاست-درصورتیکهباآسیبشناسیقوانینپیشینوشناساییموانع
تحققآنانوهمچنیندرنظرگرفتنلوازماجراییقانونهمراهباشد،میتواندزمینهسازتحقق
اصلشفافیتدرنهادهایارائهدهندهخدماتعمومیهمچونصندوقهایبازنشستگیباشد.
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