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 (ششم)بخش يدر نظام ادار يحقوق شهرونذ یقمصاد

 

 يازبه اطالعات مورد ن یو دسترس يادار یندهايو فرآ يماتموقع از تصم به یحق آگاه 
خَد را  یّا  ترًاهِ وٌٌذ،  یهٌتطر ه یادٌّذ  در دسترس لرار هی یاجرائ ّای  وِ دستگاُ یـ هردم حك دارًذ تر اساس اعالػات۱

ٍ الذاهات هردم   یواتتصو یوِ لثالً اػالم وردُ ٍ آى اعالػات، هثٌا یتر خالف اعالػات یوٌٌذ. چٌاًچِ دستگاّ ینتٌظ
 .ضذپاسخگَ تا یذتا یذ،لرارگرفتِ ػول ًوا

ػوَم  عَر ساالًِ، گسارش ػولىرد خَد را در دسترس تِ یذتا ییاجرا ّای  هردم، دستگاُ یتحمك ًظارت ٍالؼ یـ در راستا۲
 لرار دٌّذ.

ٍ  یيلَاً یرآى ٍ سا ییّای اجرا ًاهِ ٍ آییي ۱۳۸۸آزاد تِ اعالػات هصَب سال  یلاًَى اًتطار ٍ دسترس یتـ تا رػا۳
هَظفٌذ  ییاجرا ّای  دستگاُ اًذ،  وردُ یحرا تصر ییاجرا ّای  افراد تِ اعالػات هَجَد در دستگاُ یوِ حك دسترس یهمررات

 دٌّذ. ارهردم را در دسترس آًْا لر یاعالػات درخَاست
اعالػات هردم تِ  یدسترس یراٌّوا یذتا ییآزاد تِ اعالػات، ّر دستگاُ اجرا ی( لاًَى اًتطار ٍ دسترس۱۱هَجة هادُ ) تِ

خَد  رساًی اعالع ساهاًِ در را ّا  تِ آى یسًحَُ دستر یسخَد هطتول تر اًَاع ٍ اضىال اعالػات هَجَد در آى هَسسِ ٍ ً
 لرار دّذ. یاىهتماض اختیاردر  یسصَرت هىتَب ً هٌتطر وردُ ٍ تِ

 یلٍسا یكعر از یتِ آهَزش ّوگاً یذتا ییاجرا ّای  دستگاُ ی،ادار یٌذّایآضٌا ًوَدى هردم تا حمَق خَد ٍ فرآ یـ ترا ۵
 .یٌذًوا ینخَد را تٌظخَد در تؼاهل تا آى سازهاى، اًتظارات  یفتا حمَق ٍ تىال ییالذام، تا هردم ضوي آضٌا جوؼی  ارتثاط

 آًْا لرار دادُ ضًَذۺ یاردر اخت یلهَارد ر یراز عرق هختلف ًظ تایست  یهردم ه یازـ اعالػات هَرد ً ۶
 .یٌترًتیسایت( ٍ درگاُ )پُرتال( ا تارًوا )ٍب یسٍ ً یيهراجؼ یذٍ هؼرض د یٍرٍد یـ ًصة تاتلَ راٌّوا در هثاد الف
 .یيهراجؼ یترٍضَر ٍ وتاب راٌّوا یغٍ تَز یِـ تْ ب
 .یااًذازی خظ تلفي گَ ـ راُ ج
 اًجام وار در هحل استمرار آًاى. یاىهتصذ یفٍ رئَس ٍظا یـ ًصة ًام، پست سازهاً د
اتخارضذُ را   یناز تصو ای  ًسخِ یر،ًىات ز یتضوي رػا ي،یخَد تِ هراجؼ یواتدر اتالؽ تصو یذتا ییاجرا ّای  ـ دستگا۷ُ

  .یٌذًوا یلتحَ یٌفغتِ ر
 .ینٍ ضوارُ تصو یخـ تار الف
 .یـ هطخصات هتماض ب
 اتخارضذُ. ینهٌجر تِ تصو ّای  ٍ استذالل یـ هستٌذات لاًًَ ج
 .ینتصو یـ هفاد اصل د

 .ینـ اػالم هرجغ ٍ هْلت اػتراض تِ تصو ّـ
 .یِـ ًام ٍ سوت صادروٌٌذُ اتالغ ٍ

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 یاههپ ارسال یرًظ یصَرت هرحلِ تِ هرحلِ، از عرق همتض را تِ یياًجام وار هراجؼ یٌذهىلفٌذ فرآ ییاجرا ّای  ـ دستگاُ ۸
 .ترساًٌذ ّا  تِ اعالع آى

در آًْا ٍ  ًحَُ هطاروت ی،ادار یٌذّایهىلفٌذ اعالػات راجغ تِ ًحَُ استفادُ هردم از خذهات ٍ فرآ ییاجرا ّای  ـ دستگا۹ُ
 یآگاّاًِ را ترا گیری  ینوِ اهىاى تصو یػوَم لرار دٌّذ، تِ ًحَ یارٍ الذاهات خَد را در اخت یواتًحَُ اػتراض تِ تصو

 آًْا فراّن وٌٌذ.
هراجؼاى،  هٌذی  یترضا یصهٌظَر تْثَد هستور ًظام ارائِ خذهت ٍ افسا هتٌاسة تا هراجؼات، تِ یذتا ییاجرا ّای  دستگاُ -۱۱

آًْا دارد، جلسات پرسص ٍ پاسخ  ّای  یتوِ اعالع هردم از فؼال یتیاّو یساىًوَدُ ٍ حسة ه رساًی  تِ عرق هٌاسة اعالع
 تا اصحاب رساًِ ترگسار وٌٌذ.

 یذًثا ضَد،  یدستگاُ ترگسار ه یرٍاتظ ػوَه یا ییدستگاُ اجرا یسخٌگَ یوِ از سَ یـ در جلسات پرسص ٍ پاسخ۱۱
 .یردّای هٌتمذ صَرت گ رساًِ یِهَارد، ػل یردػَت، ضروت، عرح پرسص، ارائِ پاسخ ٍ سا یثاز ح یضیتثؼ
 را هَرد تَجِ لرار دٌّذۺ یررساًی خَد ًىات ز اعالع ّای  یتدر فؼال یذتا ییاجرا ّای  ـ دستگاُ ۱۲
 یٍ لضاٍت ٍ آگاّ تطخیص تَاى ،ّا وِ ػلن تِ آى یاعالػات یؼٌیضذُ؛  ارائِ یاتَدى اعالػات لاتل دسترس  یذـ هف الف

 .دّذ  یه یصافراد را افسا 
 یحٍ صح یٍالؼ یذاعالػات تا یحاٍ یهؼٌا وِ ّن اسٌاد ٍ هذارن ٍ اتسارّا یيضذُ؛ تذ ـ درست تَدى اعالػات ارائِ ب
 از خذضِ تاضذ. ػاری ّا  تَدُ ٍ ّن هفاد ٍ هٌذرجات آى 

ٍ ّا  تحَالت، هصَتات، اصالحیِ یيآخر یحاٍ یذاعالػات تا یؼٌیضذُ؛  ارائِ یارٍز تَدى اعالػات لاتل دسترس  ـ تِ ج
 تاضذ. یرّاتفس

  وِ هخاعثاى، یتِ آى ٍجَد دارد ارائِ ضَد تِ ًحَ یازوِ ً یدر زهاً یذاعالػات تا یؼٌی ؛رساًی هَلغ تَدى اعالع ـ تِ د
 گیری پس از آگاُ ضذى از آى را داضتِ تاضٌذ. تصوین ٍاوٌص ٍ یفرصت هؼمَل ترا

  ًظیر است، هٌَط ّا  هخاعثاى تِ آى ینتصو یاالذام  یاوِ ٍاوٌص  یتوام اعالػات یؼٌی ؛رساًی ـ واهل تَدى اعالع ّـ
 اػالم ضًَذ. یىجاصَرت  الزم، تِ یتیٍ هذارن َّ یٌِزهاى، هىاى، اسٌاد ٍ ادلِ، ّس

 

 


