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 (هفتم)بخش يدر نظام ادار يحقوق شهروند یقمصاد

 يادار یندهايو فرآ یماتدر مورد تصم یشنهادحق اظهارنظر آزاد و ارائه پ 
 هایاز دستگاه یکو مقررات در هر  ینو نقض قوان یاطالع از تخلفات ادار یاحق دارد در صورت مشاهده  یهر فرد ـ۱
 سازمانی گزارش کند.سازمانی و بروندرون یاطالع خود را به مراجع نظارت یاموارد مشاهده  یی،اجرا 
 ود خ یرا نقد نموده و نظر انتقاد ییاجرا هایو اقدامات دستگاه یماتتصم یندها،فرآ ها،یاستـ شهروندان حق دارند تا س۲

 را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
 هاو رسانه ینمراجع یاصالح یشنهادهایو پ یانتقاد هاییابیارز ی،شخص ینظرها یانب یبه آزاد ییاجرا هایـ دستگاه۳
 کنند ینهد نهادتحمل نظرات مخالف را در درون خو فضای و گذاشته احترام 
  ایمنع کرده  ینظر انتقاد یانرا از ب ینکه مراجع یادار هاییطدر مح یاز نصب هرگونه آگه یدبا ییاجرا هایـ دستگاه۴

 بترساند، اجتناب کنند.
آنها قرار  اری( در اختیکیالکترون یا یزیکیصورت ف)به یبرگ نظرسنج ین،موظفند هنگام ورود مراجع ییاجرا هایـ دستگاه ۵

 یانورفتار متصد یشده قبلآن با اطالعات اعالم یقعدم تطب یا یقرا در خصوص نحوه گردش کار، تطب یشاندهند و نظر ا
 کارکنان خود مورداستفاده قرار دهند. یهو تنب یقو تشو یندهاطور منظم در اصالح فرآآن را به یجشوند و نتا یاانجام کار جو

 یهدوسو ارتباط هاییستمروزآمد کردن س یااستقرار و  ،اندازینسبت به راه یط،حسب شرا بایستیم ییاجرا هایـ دستگاه ۶
و اخذ  هایتفعال منظور ارائه شناسنامه خدمات وبه ی،و درگاه )پُرتال( سازمان یو انتقادها، پست صوت یشنهادهاصندوق پ یرنظ
 .یندمردم اقدام نما هاییدگاهد
 

  يادار قراردادهاي و معامالت ها،آمیز در توافقشروط اجحافحق مصون بودن از 
 یقرارداد آمیزکنند. منظور از قرارداد اجحاف یآمیز به مردم خودداراجحاف یقراردادها یلاز تحم یدبا ییاجرا هایـ دستگاه۱

 یشانا به ار  ایغیرعادالنه یطضعف طرف مقابل، شرا یابرتر خود  یتبا استفاده از موقع ییموجب آن دستگاه اجرااست که به
 کند. یلتحم

 :گردندیم یآمیز تلقدر آنها گنجانده شوند، اجحاف یرکه شروط ز ییـ قراردادها۲
ز ایش سازد که پمتعهد می یعدم انجام کار یاطرف مقابل خود را به انجام  ییموجب آن، دستگاه اجراکه به یـ شرط الف

 آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است. یبرا یفرصت یچاد هانعقاد قرارد
 ،یروان یفشارها ی،ذهن یناتوان یماری،کهولت سن، ب یلکه طرف مقابل آن به دل ییدستگاه اجرا یاز سو یـ شرط ب
 آثار آن ناتوان باشد. یامفاد  یابیجهل نسبت به امور مرتبط، از ارز یاسوادی بی ،سوادیکم
 گیرد.قرارداد قرار نمی یگرطرف د یارای از قرارداد در اختنسخه یچموجب آن، هکه به یـ شرط ج
که قرارداد آن قبالً  یارائه خدمات یاکاال  یلسازد تا در زمان تحوخود را مجاز می ییموجب آن، دستگاه اجراکه به یـ شرط د

 دهد. یشرا افزا یمتخود و رأساً ق یصمنعقد شده است، به تشخ

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 .نمایدسلب  یگررا از طرف د ییحق مراجعه به مراجع قضا یی،موجب آن، دستگاه اجراکه به یـ شرط هـ
قرارداد را فسخ کندبدون آنکه  طرفهیکخود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد  ییموجب آن، دستگاه اجراکه به یشرط وـ

 .قرارداد بپردازد یگربابت به طرف د ینای از اخسارت عادالنه
 معاف سازد. یتاز مسؤول یر،در صورت ارتکاب تقص یخود را حت ییموجب آن، دستگاه اجراکه به یـ شرط ز

 ییعادالنه به دستگاه اجرا یبدون پرداخت بها ی،های فکراز مالکیت یناش یموجب آن، حقوق معنوکه به یـ شرط ک
 منتقل شود. 

 موجب مقررات به ای که بهبیمه یا ینمعقول، استفاده طرف قرارداد از تضم یهکه بدون وجود هرگونه توج یـ شرط ل
 دشوار سازد. یاربس یا یرممکننفع او برقرار شده است را غ

 ینمصوبه مکلفند بر اساس مفاد ا ینمشمول ا هایمشابه در دستگاه ینعناو یاامور قراردادها و  ی،حقوق یـ واحدها ث
 .یندخود اقدام نما یصالح فرم قراردادهاو ا ینیماده نسبت به بازب 

 

 یخاص قانون یازاتاز امت برخورداري در خواهحق اشخاص توان 
/ت ۱۴۲۷۷از حقوق معلوالن )شماره  یت( قانون جامع حما۲ماده ) یینامه اجرامکلفند مطابق مفاد آیین ییاجرا هایـ دستگاه۱

اشخاص  ی(، به سرعت دسترس۱۳۹۱/۳/۸ک مورخ ۴۷۴۵۷/ت ۴۵۵۱۵آن به شماره  یهو اصالح ۱۳۸۴/۳/۹مورخ  ـه ۳۱۹۶۰
 کنند. یلجهات تسه یعارائه خدمت را از جم هایمحیط به( معلول) خواهتوان

 ابلق آسانی به خواهاشخاص توان یرا که برا یخود، عالئم و اشکال یکار محیط و هادر ساختمان یدبا ییاجرا هایـ دستگاه۲
 و خواندن باشد نصب کنند.فهم 

را به کارکنان خود درخصوص  یکاف هایآموزش خواه،و نوع مراجعات اشخاص توان یزانحسب م یدبا ییاجرا هایـ دستگاه۳
 .دهند ارائهکنندگان مراجعه یننحوه رفتار با ا

 واه خجهت استفاده مستقالنه اشخاص تواناطالعات و ارتباطات خود را  هایفناوری وها سامانه یدبا ییاجرا هایـ دستگاه۴
 .دهند ارتقاء آنها خدمات از
 
 

 


