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ویژه کارکنان شهرداريها ،دهیاريها و شوراهايهاي اسالمی شهر و روستا

مصادیق حقوق شهرونذي در نظام اداري(بخش ششم)

شماره 14

 حق آگاهی بهموقع از تصميمات و فرآیندهاي اداري و دسترسی به اطالعات مورد نياز
۱ـ هردم حك دارًذ تر اساس اعالػاتی وِ دستگاُّای اجرائی در دسترس لرار هیدٌّذ یا هٌتطر هیوٌٌذ ،ترًاهِّای خَد را
تٌظین وٌٌذ .چٌاًچِ دستگاّی تر خالف اعالػاتی وِ لثالً اػالم وردُ ٍ آى اعالػات ،هثٌای تصویوات ٍ الذاهات هردم
لرارگرفتِ ػول ًوایذ ،تایذ پاسخگَ تاضذ.
۲ـ در راستای تحمك ًظارت ٍالؼی هردم ،دستگاُّای اجرایی تایذ تِعَر ساالًِ ،گسارش ػولىرد خَد را در دسترس ػوَم
لرار دٌّذ.
۳ـ تا رػایت لاًَى اًتطار ٍ دسترسی آزاد تِ اعالػات هصَب سال  ٍ ۱۳۸۸آییيًاهِّای اجرایی آى ٍ سایر لَاًیي ٍ
همرراتی وِ حك دسترسی افراد تِ اعالػات هَجَد در دستگاُّای اجرایی را تصریح وردُاًذ ،دستگاُّای اجرایی هَظفٌذ
اعالػات درخَاستی هردم را در دسترس آًْا لرار دٌّذ.
تِهَجة هادُ ( )۱۱لاًَى اًتطار ٍ دسترسی آزاد تِ اعالػاتّ ،ر دستگاُ اجرایی تایذ راٌّوای دسترسی هردم تِ اعالػات
خَد هطتول تر اًَاع ٍ اضىال اعالػات هَجَد در آى هَسسِ ٍ ًیس ًحَُ دسترسی تِ آىّا را در ساهاًِ اعالعرساًی خَد
هٌتطر وردُ ٍ تِصَرت هىتَب ًیس در اختیار هتماضیاى لرار دّذ.
 ۵ـ ترای آضٌا ًوَدى هردم تا حمَق خَد ٍ فرآیٌذّای اداری ،دستگاُّای اجرایی تایذ تِ آهَزش ّوگاًی از عریك ٍسایل
ارتثاطجوؼی الذام ،تا هردم ضوي آضٌایی تا حمَق ٍ تىالیف خَد در تؼاهل تا آى سازهاى ،اًتظارات خَد را تٌظین ًوایٌذ.
 ۶ـ اعالػات هَرد ًیاز هردم هیتایست از عرق هختلف ًظیر هَارد ریل در اختیار آًْا لرار دادُ ضًَذۺ
الف ـ ًصة تاتلَ راٌّوا در هثادی ٍرٍدی ٍ هؼرض دیذ هراجؼیي ٍ ًیس تارًوا (ٍبسایت) ٍ درگاُ (پُرتال) ایٌترًتی.
ب ـ تْیِ ٍ تَزیغ ترٍضَر ٍ وتاب راٌّوای هراجؼیي.
ج ـ راُاًذازی خظ تلفي گَیا.
د ـ ًصة ًام ،پست سازهاًی ٍ رئَس ٍظایف هتصذیاى اًجام وار در هحل استمرار آًاى.
۷ـ دستگاُّای اجرایی تایذ در اتالؽ تصویوات خَد تِ هراجؼیي ،ضوي رػایت ًىات زیرً ،سخِای از تصوین اتخارضذُ را
تِ ریٌفغ تحَیل ًوایٌذ.
الف ـ تاریخ ٍ ضوارُ تصوین.
ب ـ هطخصات هتماضی.
ج ـ هستٌذات لاًًَی ٍ استذاللّای هٌجر تِ تصوین اتخارضذُ.
د ـ هفاد اصلی تصوین.
ّـ ـ اػالم هرجغ ٍ هْلت اػتراض تِ تصوین.
ٍ ـ ًام ٍ سوت صادروٌٌذُ اتالغیِ.
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 ۸ـ دستگاُّای اجرایی هىلفٌذ فرآیٌذ اًجام وار هراجؼیي را تِصَرت هرحلِ تِ هرحلِ ،از عرق همتضی ًظیر ارسال پیاهه
تِ اعالع آىّا ترساًٌذ.
۹ـ دستگاُّای اجرایی هىلفٌذ اعالػات راجغ تِ ًحَُ استفادُ هردم از خذهات ٍ فرآیٌذّای اداریً ،حَُ هطاروت در آًْا ٍ
ًحَُ اػتراض تِ تصویوات ٍ الذاهات خَد را در اختیار ػوَم لرار دٌّذ ،تِ ًحَی وِ اهىاى تصوینگیری آگاّاًِ را ترای
آًْا فراّن وٌٌذ.
 -۱۱دستگاُّای اجرایی تایذ هتٌاسة تا هراجؼات ،تِهٌظَر تْثَد هستور ًظام ارائِ خذهت ٍ افسایص رضایتهٌذی هراجؼاى،
تِ عرق هٌاسة اعالعرساًی ًوَدُ ٍ حسة هیساى اّویتی وِ اعالع هردم از فؼالیتّای آًْا دارد ،جلسات پرسص ٍ پاسخ
تا اصحاب رساًِ ترگسار وٌٌذ.
۱۱ـ در جلسات پرسص ٍ پاسخی وِ از سَی سخٌگَی دستگاُ اجرایی یا رٍاتظ ػوَهی دستگاُ ترگسار هیضَدً ،ثایذ
تثؼیضی از حیث دػَت ،ضروت ،عرح پرسص ،ارائِ پاسخ ٍ سایر هَارد ،ػلیِ رساًِّای هٌتمذ صَرت گیرد.
 ۱۲ـ دستگاُّای اجرایی تایذ در فؼالیتّای اعالعرساًی خَد ًىات زیر را هَرد تَجِ لرار دٌّذۺ
الف ـ هفیذ تَدى اعالػات لاتل دسترس یا ارائِضذُ؛ یؼٌی اعالػاتی وِ ػلن تِ آىّا ،تَاى تطخیص ٍ لضاٍت ٍ آگاّی
افراد را افسایص هیدّذ.
ب ـ درست تَدى اعالػات ارائِضذُ؛ تذیي هؼٌا وِ ّن اسٌاد ٍ هذارن ٍ اتسارّای حاٍی اعالػات تایذ ٍالؼی ٍ صحیح
تَدُ ٍ ّن هفاد ٍ هٌذرجات آىّا ػاری از خذضِ تاضذ.
ج ـ تِرٍز تَدى اعالػات لاتل دسترس یا ارائِضذُ؛ یؼٌی اعالػات تایذ حاٍی آخریي تحَالت ،هصَتات ،اصالحیِّا ٍ
تفسیرّا تاضذ.
د ـ تِهَلغ تَدى اعالعرساًی؛ یؼٌی اعالػات تایذ در زهاًی وِ ًیاز تِ آى ٍجَد دارد ارائِ ضَد تِ ًحَی وِ هخاعثاى،
فرصت هؼمَل ترای ٍاوٌص ٍ تصوینگیری پس از آگاُ ضذى از آى را داضتِ تاضٌذ.
ّـ ـ واهل تَدى اعالعرساًی؛ یؼٌی توام اعالػاتی وِ ٍاوٌص یا الذام یا تصوین هخاعثاى تِ آىّا هٌَط استً ،ظیر
زهاى ،هىاى ،اسٌاد ٍ ادلِّ ،سیٌِ ٍ هذارن َّیتی الزم ،تِصَرت یىجا اػالم ضًَذ.
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