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 انتشار اطالعات و دسترسي شهروندان به اطالعات

 از منظر قوانين و مقررات

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

 لهازجمانتشار اطالعات و دسترسی شهروندان به اطالعات بهنگام، صحيح و در قالب مناسب 

قام متی ابالغی های کلی اقتصاد مقاومهای کلی نظام اداری و سياستنيازهای تحقق سياستيشپ

ت طالعااهای مربوط به دسترسی آزاد به معظم رهبری هستند. در این گزارش پس از معرفی سياست

وزیران و يئتهین قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی، مصوبات ترمهمدر منشور حقوق شهروندی، 

الی عورای شات و اجرایی فناوری اطالعات مانند شورای اجرایی فناوری اطالع حوزهتخصصی  شوراهای

ر کافی ه مقدارسد موضوع دسترسی آزاد به اطالعات در مرحله تقنين بنظر می شوند. بهاداری ذکر می

نتشار های اجرایی برای ااست اما در اجرا اقدام یكپارچه و هماهنگ دستگاه گرفته قرار توجه مورد

 زای قوایی همه اجنيازمند همكار ا مردمهای استاندارد ارتباط بو ایجاد کانال استفاده قابلاطالعات 

تشار ی در انقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تكاليف مجلس شورای اسالم ازآنجاکه. است گانهسه

های دسترسی اطالعات را معين کرده است مجلس شورای اسالمی باید در خط مقدم اجرای سياست

 باشد. آزاد به اطالعات و اجرای استانداردهای مربوط به آن

 

 مقدمه

های ی است. از منظر سياستبررس قابلهای اداری و اقتصادی سياست دسترسی به اطالعات از دو منظر

نسبت به  یبخشیو آگاه یسازشفاف( »138۹کلی نظام اداری ابالغی توسط مقام معظم رهبری )در سال 

يح مند مردم به اطالعات صحو ضابطه آسان یبر دسترس يدبا تأک یمتقابل مردم و نظام ادار يفحقوق و تكال

تكليف  گانهسهبه قوای « («1۹»)بند ی در نظام ادار یمردم هایيتجذب و استفاده از ظرف و («18»)بند 

در اقتصاد با  یورمحور قرار دادن رشد بهره( 13۹2های کلی اقتصاد مقاومتی )سال در سياست شده است.

و  هايتاز اقدامات، فعال يریآن و جلوگ یسازاقتصاد و سالم یسازشفاف، («3» )بند 1يدعوامل تول یتتقو

 هایيوهش یو روزآمدساز گذاریيمتو ق یعنظام توز یسازشفاف و روانو ( «1۹» )بند فسادزا هایينهزم

  تكليف شده است. گانهسه به قوای («23» )بند نظارت بر بازار

                                                 
 اطالعات یکی از عوامل تولید است. .1
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ونی هر يف قاناز انواع اطالعات همچون حقوق و تكالهای اداری، دسترسی به بعضی از زاویه دید سياست

نواع ی از اهای مردمی باید بعضحقوق ذاتی هر شهروند است و برای جذب و استفاده از ظرفيت ازشخص 

ارآمد کهنگام و بتشار ان اطالعات در زمان و قالب مناسب در اختيار عموم قرار گيرد. از زاویه دید اقتصادی،

قابتی رمحيط  به بعضی اطالعات از ملزومات ایجاد وکارهاکسبدالنه شهروندان و اطالعات و دسترسی عا

 ست.وکارهاکسبيد و کاهش مخاطرات تول ینههزبدون رانت و کاستن از 

 های عرضهتها با مقرراتگذاری و اجرای سياسین عوامل توليد است و دولتترمهماطالعات یكی از 

ز لوگيری ای و جهيل جریان نوآوری، افزایش شفافيت و اعتماد عمومتس اطالعات درست و بهنگام، منجر به

های ابالغی ستشود. با توجه به اهميت موضوع تقنين دسترسی به اطالعات و تحقق سيارانت در جامعه می

عات ه اطالبشود قوانين و مقررات مصوب در زمينه دسترسی در این گزارش تالش می ،مقام معظم رهبری

ت و ر اطالعاشناسایی شوند. در این گزارش، موضوع انتشا اجرا قابلبعضی از اقدامات بررسی شوند و 

وزیران يئتهقانون اساسی، قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی و مصوبات  دسترسی آزاد به اطالعات در

 ذکر ساسیاانون بررسی شده است. بنابراین ابتدا انتشار اطالعات و دسترسی شهروندان به اطالعات در ق

یتاً هانو  گيردتوجه قرار می ه اطالعات موردشود. سپس قوانين مصوب مجلس در زمينه دسترسی آزاد بمی

 شود.می ارائهصالح در این زمينه وزیران و سایر شوراهای عالی ذیتيئهمقررات مصوب 

 

 دسترسي آزاد به اطالعات در منشور حقوق شهروندي. 1

ه و برنام» ینمنظور تدوو به یحقوق شهروند یو ارتقا يفاهدف است با یمنشور حقوق شهروند

شده و به  يمتنظ 13۹5ی، در سال قانون اساسچهارم ویكصدوسی ، موضوع اصل«دولت یمشخط

ظام در منابع ن یاکه  ی شامل حقوقی استحقوق شهروند جمهور رسيده است. منشوريسامضای رئ

 اصالح و یقز طرها اآن یتحقق و اجرا یجاد،ا یی،شناسا یادولت بر یاو  اندشده ییشناسا یرانا یحقوق

الش الزم ت یقانون اقدام یا يرهرگونه تدب یا یقانون یحلوا یبتصو يگيریو پ ینو تدو یتوسعه نظام حقوق

سی است. ون اسااین متن جنبه قانونی ندارد و برداشتی از دیگر قوانين مصوب همچون قان. خواهد کرد

 .شودئه میارا 1که در جدول است يانيه در زمينه دسترسی آزاد به اطالعات بخشی از مواد این ب
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 . تكاليف منشور حقوق شهروندي در زمينه دسترسي آزاد به اطالعات1 جدول

شماره 

 ماده
 متن بيانيه

(22) 
 أثير قرارت تحها را تنوعی حقوق و منافع مشروع آنحق شهروندان است که از تصميمات و اقدامات اداری که به

 دهند، آگاه شوند.می

(33) 

دانش در  عات وحق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعيض از امكان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطال

 ی مذهبی وها و باورهامند شوند. این حق ازجمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتفضای مجازی بهره

اهش سرعت یت، کدر فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت )مانند فيلترینگ، پاراز مراعات موازین اخالقی

 یا قطعی شبكه( بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

(30) 

ت دهنده خدماحق شهروندان است که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه

شده و  بندیطبقهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطالعات غيراهعمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگ

 باشند.نياز جامعه می مورد

(31) 

آوری معدهنده خدمات عمومی جحق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه

اطالعات  ردند.گستار اصالح این اطالعات شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواو نگهداری می

 فراد.ت خود اموجب قانون یا با رضای، مگر بهداد قرارتوان در اختيار دیگران خصوصی مربوط به افراد را نمی

(32) 
القی، ی غيراخبه اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوا دارند حقکودکان 

 ود.شهر نوع محتوایی قرار گيرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسيب جسمی یا روانی آميز یا خشونت

(34) 
ازی نمندسهای آموزشی و تواحق شهروندان است که از مزایای دولت الكترونيک و تجارت الكترونيک، فرصت

 آميز برخوردار شوند.تبعيضغير صورتبهکاربران 

(6۹) 

و  ته باشندع داشها، قوانين و مقررات اقتصادی اطالضع، تغيير و اجرای سياستحق شهروندان است که از فرایند و

 با متفاوت زمانی مناسب از اتخاذ تصميمات فاصله باکننده برسانند و نظرات خود را به اطالع مرجع تصویب

يم و تخاذ تصماز ا های پيشين مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغييرات آماده کنند و پسو رویه هااستيس

 رسانی عمومی از تصميمات آگاهی یابند.با اطالع دارند حقبرای رعایت اصل شفافيت، شهروندان 

(70) 
بوط به جمله اطالعات مرصورت برابر و با شفافيت کامل از اطالعات اقتصادی و ازحق شهروندان است که به

 ها مطلع شوند.ها و مناقصهبرگزاری مزایده

 

ه رسی بشود منشور حقوق شهروندی اطالعاتی را که دستور که در جدول فوق مشاهده میطهمان

توان به این اطالعات میجمله از شود را مشخص کرده است.حقوق شهروندان تلقی میجمله از آن

زی ضای مجاالعات موجود در فهمه اط وضع قوانين و مقررات وفرایند ولت، های دها و اقدامتصميم

 اشاره کرد. (منع قانونی امگر ب)

 

 دسترسي آزاد به اطالعات در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 2

ی ازنگرب مورد 1368به تصویب رسيد و در سال  1358قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال 

 ردم فرضدسترسی به بعضی اطالعات ازجمله حقوق مقانون اساسی، قرار گرفت. در برخی از اصول 

 است. مشاهده قابلتكاليف مربوطه  2شده است. در جدول 
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 . دسترسي آزاد به اطالعات در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران2 جدول

 موضوع شماره اصل

اصل 

 پنجموپنجاه

هایی که به های دولتی و سایر دستگاهها، مؤسسات، شرکتی وزارتخانههاحسابدیوان محاسبات به کليه 

یا  دارد رسيدگیکنند به ترتيبی که قانون مقرر میاء از بودجه کل کشور استفاده مینحوی از انح

 ود بهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خنماید که هيچ هزینهحسابرسی می

ی و آورعجمها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون مصرف رسيده باشد. دیوان محاسبات، حساب

ین نماید. ارا به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسليم می هرسالرش تفریغ بودجه گزا

 گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل 

 نهموشصت

می برای مه رسمذاکرات مجلس شورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنا

ای ه تقاضبرعایت امنيت کشور ایجاب کند،  کهیدرصورتیط اضطراری، اطالع عموم منتشر شود. در شرا

 شود.ی تشكيل میرعلنيغنفر از نمایندگان، جلسه  10یا یكی از وزرا یا  جمهورسيرئ

 مجموع چهارمسهی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب رعلنيغمصوبات جلسه 

ع ای اطالشدن شرایط اضطراری بر برطرفاین جلسات باید پس از نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات 

 عموم منتشر گردد.

 اصل نودم

به  اًکتبود را تواند شكایت خهر کس شكایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائيه داشته باشد، می

هد و کافی دمجلس شورای اسالمی عرضه کند. مجلس موظف است به این شكایات رسيدگی کند و پاسخ 

در  بخواهد و هاآن در مواردی که شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائيه مربوط است رسيدگی و پاسخ کافی از

 .رساندبمدت متناسب نتيجه را اعالم نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه 

 

ی اکرات مجلس شورابودجه، مذتفریغ شود، گزارش طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

ی اساس اسالمی و نتيجه بررسی شكایت از نهادهای عمومی توسط مجلس شورای اسالمی طبق قانون

دهند شان مینمتولی همه این امور مجلس شورای اسالمی است، این اصول  ازآنجاکه باید منتشر شود.

ر در های دیگدستگاه که قوه مقننه یكی از نهادهایی است که طبق اصول قانون اساسی باید سرآمد

 .زمينه انتشار اطالعات باشد

 

 دسترسي آزاد به اطالعات در قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي. 3

موضوع دسترسی آزاد به اطالعات در تعداد زیادی از قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی مطرح شده 

قانون انتشار و  از: ندعبارتت ین قوانين مرتبط با دسترسی آزاد به اطالعاترمهممورد از  11 است.

، قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی وکارکسبدسترسی آزاد به اطالعات، قانون بهبود مستمر محيط 

ایران به کنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، قانون تجارت الكترونيكی، قانون احكام 

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  سالهپنجهای توسعه کشور، قانون برنامه دائمی برنامه

(، قانون ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون 13۹6ـ  1400جمهوری اسالمی ایران )

ين دادرسی کيفری، قانون یای آماده 570اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران، قانون 
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( و قانون مدیریت 6۹۹تا  571لكترونيكی )مواد آیين دادرسی جرائم نيروهای مسلح و دادرسی ا

و اطالعات را تقنين کرده است. مواد مرتبط با  هادادهخدمات کشوری، موضوع دسترسی شهروندان به 

 است. ذکرشده 3دسترسی آزاد به اطالعات در این قوانين در جدول 

 

 . دسترسي آزاد به اطالعات در قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي3جدول 
ماده 

 مرتبط
 (1387. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات )مصوب 1

 (2) 

ا ت عمومی یاطالعا قانون منع کرده باشد. استفاده از كهآنهر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد، مگر 

، آمار و هانامهنیيآبط و خصی نظير ضوا. )اطالعات عمومی: اطالعات غيرشخواهد بودتابع قوانين و مقررات مربوط  هاآنانتشار 

 .(قانون نباشدفصل چهارم این  تايمستثنارقام ملی و رسمی، اسناد و مكاتبات اداری که از مصادیق 

 ر دهند.ردم قرااطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسی م فندمكلمؤسسات عمومی  (5) 

 (6) 
ونی آنان نده قانگردد یا نمایمربوط می هاآنرسی به اطالعات شخصی تنها از اشخاص حقيقی که اطالعات به درخواست دست

 شود.پذیرفته می

 کند. گونه دليل یا توجيهی جهت تقاضایش مطالبهتواند از متقاضی دسترسی به اطالعات هيچمؤسسه عمومی نمی (7) 

(8) 
 هرصورتترین زمان ممكن پاسخ دهد و درت دسترسی به اطالعات در سریعمؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواس

 روز از زمان دریافت درخواست باشد. 10تواند حداکثر بيش از زمان پاسخ نمی مدت

 ی باشد.رونيكصورت کتبی یا الكتشود باید بههای دسترسی به اطالعات داده میپاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواست (۹) 

 (10) 

قوق حومی و باشد، در راستای نفع عمبندی میهر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطالعات دارای طبقه

ای و ات رایانهز امكاناساالنه اطالعات عمومی شامل عملكرد و ترازنامه )بيالن( خود را با استفاده  طوربهکم شهروندی دست

هروند با خواست شتواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درازجمله میدر یک کتاب راهنما که  االمكانیحت

 اخذ هزینه تحویل دهد:

 ،ها و ساختارمشیها و خطیاهداف، وظایف، سياست الف(

 ،دهدجامعه ارائه می ءها و مراحل اتمام خدماتی که مستقيماً به اعضاروش (ب

 ،ات یا اقدامات آن مؤسسهسازوکارهای شكایت شهروندان از تصميم (ج

 ،هاشود و آیين دسترسی به آنداری میانواع و اشكال اطالعاتی که در آن مؤسسه نگه (د

 ،اختيارات و وظایف مأموران ارشد خود (هـ

ر اجراء تواند دهای غيردولتی میها اشخاص حقيقی و حقوقی و سازمانوسيله آنهایی که بهرها یا آیينتمام سازوکا (و

 ات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.اختيار

 باشد.له میممعظفت هایی که زیر نظر مستقيم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالحكم این ماده در مورد دستگاه تبصره ـ

 (11) 
 ها الزامینآباشد و انتشار ولتی نمیسرار دعنوان ابندی بهطبقه مصوبه و تصميمی که موجد حق یا تكليف عمومی است قابل

 خواهد بود.

 (12) 
انون به قاء این های آن مؤسسه در اجری ساالنه گزارشی درباره فعاليترساناطالعاز طریق واحد  موظفند مؤسسات عمومی

  کميسيون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ارائه دهند.

 (1390 وكار )مصوببهبود مستمر محيط كسب قانون .2 

 (4) 

یران را اوکار در های ملی محيط کسبوکار در کشور، شاخصگذاران از وضعيت محيط کسبمنظور اطالع سياستها موظفند بهاتاق

 .نمایند های اقتصادی، سنجش و اعالمها و فعاليت، بخشهااستانساالنه و فصلی حسب مورد به تفكيک  طوربهتدوین و 

ر داه ایران المللی، جایگی و نهادهای بينیاجرا هایدستگاهادی و دارایی موظف است با همكاری وزارت امور اقتص تبصره ـ

 فی کند.گذاران خارجی معروکار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایههای جهانی کسببندیرتبه

(6) 

می ساله پنجم توسعه جمهوری اسال( قانون برنامه پنج54ه )مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماد

پایگاه  ایران در گذاران درنياز برای فعاالن اقتصادی و سرمایه اساس آن اطالعات آماری موردایران را طوری تهيه کند که بر

 اطالعات آماری کشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
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توسط  نتشر شود،ایگاه مپگذاران و فعاالن اقتصادی که باید به شكل مستمر در این مایهنياز سر اقالم و اطالعات آماری مورد

 شود.وگو تعيين میشورای گفت

 (11) 

سالمی ایران پس اساله پنجم توسعه جمهوری ( قانون برنامه پنج75های مصرح در ماده )وگو با ترکيب و تبصرهشورای گفت

ات شار اطالعن و انتتعيي( گو به شرح ذیل است: خ بد. وظایف و اختيارات شورای گفتیااز پایان مدت آن قانون استمرار می

 .ن قانون( ای6ده )وضوع مانياز برای فعاالن اقتصادی با قيد روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطالعات آماری کشور م آماری مورد

 (1۹) 

ریزی و نظارت رنامهبی، معاونت یهای اجرام معامله با دستگاهنفعان در انجاجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذیمنظور ایبه

 رسانی مناقصاتعجمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطالراهبردی رئيس

هد. این د ءو ارتقا رسانی جامع معامالت بخش عمومی توسعه( قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطالع23موضوع ماده )

ا اعم از غيره ر ومتوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره  اطالعات کليه معامالترسانی باید پایگاه اطالع

 نعقدمها تشكيل و ر روشاز طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگاینكه 

رایط، اجدان شوزمانی که برای همه  ک دستگاه و موضوع و نيز به تفكيک شهرستان، استان و ملی درشده باشد به تفكي

 وت، کيفيت مشخصا . همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و، به اطالع عموم برساندفرصت برابر فراهم کند

عالن اهای آن را حاقيهحجم و مبلغ اصل قرارداد یا ال کميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدی

شده ی تعيينهانزماه در رسانی و ارائه اطالعات یادشدموظف به همكاری با این پایگاه اطالعاجرایی های نماید. کليه دستگاه

 باشند.توسط این پایگاه می

 (24)  

 واقتصادی  امنيت های اقتصادی و ایجاد ثبات وها و برنامهتسازی سياسمنظور شفافهای اجرایی مكلفند بهدولت و دستگاه

های سانهرز طریق ارا در زمان مقتضی قبل از اجرا،  های اقتصادیها، مقررات و رویهتغيير سياستگذاری، هرگونه سرمایه

 .به اطالع عموم برسانندگروهی 

کند. مواردی که یمموضوع این ماده را تعيين و اعالم گو، زمان پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت رانیوزئتيهـ تبصره 

 ، مستثنی است.اجرایی داشته باشد، با تشخيص باالترین مقام دستگاه  ءمحرمانه بودن آن اقتضا

 
مصوب الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد ) قانون .3

1387) 

 (10) 

 عمومیدهی گزارش

ات ورت اقدامحسب ضرهر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، بر

گيری آن، متصميای فرایندهبا توجه به تشكيالت، عملكرد و جمله از الزم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتی

 موارد زیر را شامل شود:جمله از استیابد. چنين اقداماتی ممكن  ءارتقا

د و ت، عملكرتشكيال در مورداطالعاتی را  ءدهد درصورت اقتضاجامعه امكان می ءاتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضا الف(

تی را های شخصی، اطالعاگرفتن حراست از زندگی خصوصی و داده در نظرگيری مدیریت دولتی آن و با تصميمفرایندهای 

 آورند. دستبهشود، ها و اعمال قانونی که به کليه اعضای جامعه مربوط میگيریتصميم رددر مو

 .دارتيصالح ريگميتصمتسهيل دسترسی عموم به نهادهای منظور بهی تسهيل تشریفات اداری ءاقتضا در صورت (ب

 گيرد.دربریت دولتی آن را خطرات فساد در مدیر درخصوصای ی دورههاگزارشانتشار اطالعاتی که ممكن است  (پ

 (1382تجارت الكترونيكي )مصوب  قانون .4 

 (33) 

ول یا قب وکنندگان جهت خرید گيری مصرفدهندگان خدمات بایستی اطالعات مؤثر در تصميمفروشندگان کاال و ارائه

 باشد:د زیر میل موارات الزم، شامقرار دهند. حداقل اطالع کنندگانمصرفشرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختيار 

 های کاربردی کاال و یا خدمات.مشخصات فنی و ویژگی الف(

 نشانی وی. باشد وکننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعاليت مشغول میهویت تأمين ب(

 کند. باط برقرارده ارتا فروشننياز بایستی از آن طریق ب در صورتآدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری  (ج

ه يات، هزینيزان مالو یا خدمات، م کاال متيقیی که برای خرید کاال برعهده مشتری خواهد بود )ازجمله هانهیهزکليه  د(

 حمل، هزینه تماس(.

 باشد.معتبر می شده ارائهزمانی که پيشنهاد  مدت (هـ

 فروش. خت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس ازترتيب و نحوه پرداجمله از شرایط و فرایند عقد و(

 (34) 

 جداگانه ضمن تأیيد اطالعات مقدماتی، اطالعات زیر را ارسال نماید: طوربهکننده باید تأمين

 کننده برای شكایت احتمالی.آدرس محل تجاری یا کاری تأمين (الف

 اطالعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش. (ب
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 ( این قانون.38( و )37مواد ) موجببهفسخ معامله  گردفراشرایط و  (ج

 شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات. (د

 (35) 

و با  مان مناسبه و در زروشن و صریح بودبادوام،  یدر واسط دیبا کنندهمصرفاطالعات اعالمی و تأیيدیه اطالعات اعالمی به 

کودکان  ناتواند ضرورت رعایت افراجمله از اساس لزوم حسن نيت در معامالت وو برمناسب ارتباطی در مدت معين  وسایل

 ارائه شود.

 (36) 
 روشن و صریح طوربهکننده باید کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرفاستفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمين در صورت

 در شروع هر مكالمه بيان شود.

 (5۹) 

ای اسالمی وفق قوانين مصوب مجلس شور اميپداده یمحتواآنكه  شرطبهنيز « اميپداده»موضوع رضایت شخص  در صورت

 :ردیورت پذصط زیر های شخصی در بستر مبادالت الكترونيكی باید با لحاظ شرای«اميپداده»باشد ذخيره، پردازش و توزیع 

ه و ترسی داشتهای شخصی مربوط به خود دس«پيامادهد»ای حاوی های رایانهباید به پرونده« پيامداده»شخص موضوع  (د

 های ناقص و یا نادرست را محو یا اصالح کند.«پيامداده»بتواند 

 (1396هاي توسعه كشور )مصوب احكام دائمي برنامه قانون .5 

 (10) 

 کاری در نظام آماری کشور:موازیی، ساماندهی و رفع سازكپارچهمنظور یبه

 ایران مرجع رسمی تهيه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است.مرکز آمار  (الف

 شود.الحاق می 10/11/1353( قانون مرکز آمار ایران مصوب 2این بند قبل از ماده )

 های نوین بابر فناوریی نسبت به تهيه برنامه ملی آماری کشور مبتنیهای اجرایایران با همكاری دستگاهمرکز آمار  (ب

ایگاه پیه مستمر و تغذ نداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقراررعایت استا

های گاهبرای دست ایران آماراطالعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پيشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی 

 است. ءاالجرای الزماجرای

دهای ستاندارارچوب ضوابط و ادر حدود وظایف قانونی خود و در چی مانند بانک مرکزی مكلفند جرایهای ا( دستگاهپ

 تشره آمارمار منآهای مربوط به خود را توليد و اعالم کنند. در این صورت شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه

 تخصصی رسمی است.

 (30) 

 های جغرافيایی کشور:ها و موقعيتتبرداری بهينه از ظرفيمنظور بهرهبه ج(

 وونقل کشور ع حملوزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جام .1

ان اشت و درمخش بهدونقل که دربرگيرنده اطالعات دریافتی از پليس، باستقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل

های ر سازمانآهن و سایکت راهای، هواپيمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرونقل جادههای راهداری و حملسازمان کشور،

اف و دوین اهداستفاده در تحليل و ت ها و اطالعات صحيح و قابلسازی و ارائه دادههدف تجميع، شفاف ربط است باذی

 شود.نتشر میین و مساله توسط مرکز آمار ایران تدوونقل کشور همهاری حملهای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آمبرنامه

 (57) 

ل ضمين حداقمينه تزمنظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی، ایجاد دولت مكلف است به پ(

( 16ماده ) اجتماعی، وفق تبصره ذیلهای های اجتماعی، تأمين حداقل کيفيت زندگی و پيشگيری از بروز آسيبحمایت

رتبط با امور ، ضمن تجميع و ساماندهی شوراهای م22/2/1382 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی مصوب

ی رفاه و ای عالسالمندان، کودکان، معلوالن و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شور

ثری از ده حداکمحور و با استفاخانوادهمحور و های اجتماعسبت به انجام امور زیر در قالب برنامهتأمين اجتماعی ن

 های جمعی اقدام کند:های مردمی و همكاریمشارکت

ناسایی های اجتماعی و شمنظور پایش و پيمایش انواع آسيبهای اجتماعی بهایجاد مرکز اطالعات و مطالعات آسيب .4

 .ار هدفها و اقشگروه

 
وب مص)( 1396ـ  1400ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )پنج برنامه .6

1396) 

 (2۹) 

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امكان تجميع دولت مكلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه

گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از ی شامل قوای سههای اجرایسا، مدیران کليه دستگاهؤها به مقامات، رکليه پرداخت

ها و مؤسسات های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها، شرکتها و مؤسسات و دانشگاهها، سازمانوزارتخانه

تی )در مواردی که آن بنيادها و نهادها از بودجه های بيمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولاعتباری دولتی، شرکت

نمایند(، مؤسسات عمومی، بنيادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان کل کشور استفاده می
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قانون بر و واحدهایی که شمول  هاشوند و همچنين دستگاهفقيه اداره میقانون اساسی، بنيادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی

ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینكه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمایند نظير آن

وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشيمی ایران، سازمان گسترش 

زی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتيرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه نوسازی صنایع ایران، بانک مرک

اجرایی ها، ستاد های تابعه آنران و شرکتو نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ای

د، به نحوی که ميزان ناخالص پرداختی به هر یک از ها را فراهم نمایندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنهای سازو قرارگاه

. وزارت اطالعات، نيروهای مسلح و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شودافراد فوق مشخص شود و 

های اقتصادی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حكم مستثنی هستند. اجرای این حكم درخصوص بنگاه

 وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنيت ملی مجاز خواهد بود.

ای و مزای ماهانهريغهای ها، کارانه، پرداختهزینهها، کمکها، هزینهالعادههای مشمول این ماده مكلفند حقوق، فوقدستگاه

ا، امات، رؤسا به مقی )معادل ریالی آن( و سایر مزاینقدريغيرمستمر، نقدی و ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غ

، 1/6/1366صوب ممدیران موضوع این ماده را از هر محل )ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور 

چنين ی و همو منابع عمومهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک

اده م« 1»تبصره  ،3/12/1366های مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب ( قانون ماليات217اعتبارات موضوع ماده )

عتبارات خاص ناشی از او یا  22/8/13۹0( قانون امور گمرکی مصوب 162( تا )160، مواد )افزودهارزش( قانون ماليات بر 3۹)

 قوقی وحهای کمک به اشخاص حقيقی و سازی، اعتبارات مربوط به ردیفها در سازمان خصوصیشرکت واگذاری و فروش

 که ینحو هب د،ننکسایر درآمدها و موارد مشابه(، منحصراً در فيش حقوقی منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت 

 شخص باشد.مستگاه دالفاصله در سامانه اطالعاتی هر ميزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور ب

 (85) 

ایان سال تا پ وپرورشآموزشوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان فناوری اطالعات( مكلف است با همكاری وزارت 

کتب  وا( بهافزاری و محتنرم ـ افزاری)سخت امكان دسترسی الكترونيکی مدارس، هوشمندسازدوم اجرای قانون برنامه 

موزش ی، آسنجاستعداد ای آموزشی، های رایانهآموزشی، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلی، بازیدرسی، کمک

ر نفر و يست هزاآموزان شهرهای زیر ببرای کليه دانش صورت رایگانبهرا  های فنی و اجتماعیای، مهارتهای حرفهمهارت

يردولتی غت بخش تواند از مشارکهای این بند میماید. دولت برای تأمين هزینهروستاها و حاشيه شهرهای بزرگ فراهم ن

 شود.مالياتی تلقی می قبول قابلهای عنوان هزینههای مذکور بهاستفاده نماید. هزینه

 (1390سالمت نظام اداري و مقابله با فساد )مصوب  ء. قانون ارتقا7 

 (3) 

 ها مكلفند:آن مسئوالن( این قانون و مدیران و 2ماده ) «ج»و  «ب)»، «الف»های مشمول بندهای دستگاه

ندی نظير شهرو قوقبا حها، تصميمات مرتبط ها، بخشنامه، رویه، دستورالعملهانامهبیتصواعم از کليه قوانين و مقررات  الف(

و ها ستگاه، شرح وظایف دهاتیمأمور های مورد عمل،ی انجام کارها، استانداردها، معيار و شاخصبندو زمانفرایندهای کاری 

های تفصيلی شهها، تسهيالت اعطایی، نقهای اصولی، مفاصاحساب، موافقتاخذ مجوزهای مربوط، همچنين مراحل مختلف واحدها

ولت، دحقوق  های، عوارض وهای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالياتپروانهو سطح اشغال در  تراکمميزان  و جدولشهرها 

 های الكترونيک به اطالعات عموم برسانند.هباید در دیدارگا راحل مربوط به واردات و صادرات کاال رام

 جعين نيست.مرا نگام و ضروریبه رسانیهای مناسب دیگر برای اطالعبرداری روشهای الكترونيک مانع از بهرهایجاد دیدارگاه

 مزایده، ترک ناقصه،تر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش ممتن قراردادهای مربوط به معامالت متوسطه و باال ب(

نين گردد و همچ( این قانون منعقد می2ماده ) «ج»و  «ب»، «الف»های مشمول بندهای تشریفات و غيره توسط دستگاه

ها، باید ه پرداختنيز کلي وآن  پيش از موعد و تغيير خاتمه قرارداد گونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال وهر ها واسناد وضمائم آن

 ثر ظرف سهت حداکجمهور موظف اسریزی و نظارت راهبردی رئيسبه پایگاه اطالعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه

اطالعات  م مردم بهسی عمو، نحوه و ميزان دسترءی آن شامل ضوابط و موارد استثناینامه اجراماه پس از ابالغ این قانون آیين

 د نماید.ا ایجاوزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطالعات قراردادها ردها را تهيه کند و به تصویب هيئتقراردا

 (8) 

توسعه  و اهبردیریزی و نظارت رهای برنامهگيری فساد، تكاليف ذیل حسب مورد برعهده معاونتمنظور پيشگيری از شكلبه

 جمهور است.سرمایه انسانی رئيس مدیریت و

 ی امور وتانداردسازهای اطالعاتی و استقویت نظام استقرار و وسازی اطالعات ها و راهكارهای شفافتدوین سياستبه  (فال

ه عموم رسانی الزم بی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کليه عمليات، اطالعیهای اجراههای دستگايتلمستند نمودن فعا

 اطالعات کشور اقدام نماید. های نظارتی وگاههمچنين تأمين نيازهای اطالعاتی دست مردم و
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 (11) 

 قوه قضائيه موظف است:

 ای که:گونه اندازی نماید بهرا ظرف دو سال راهقضایی  های مطروحه در دستگاهمدیریت پروندهاطالعات پایگاه  ج(

در سامانه )سيستم(  یا دریافت ليدساعت پس از تو 24ی مطروحه حداکثر هاپرونده نسخه الكترونيكی از اطالعات اسناد و .1

 ثبت گردد.

 ری باشد.پيگي ی وها قابل ردیابرسيدگی به پروندهفرایند  ها توسط سامانه توليد شود ودهی رسيدگی به پروندهنوبت .2

ضایی ق حدر هر وات متمرکز دصوربا احراز هویت اشخاص بهقضایی  لوایح ارسالی به مراجع های وارده وثبت کليه نامه .3

 پذیر گردد.امكان

اخته ، مجاز شنقوانين مطابقارسال یا تحویل نسخه الكترونيک کليه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا امكان  .4

 شده است ميسر گردد.

 اندازی نماید.را راهقضایی  پایگاه اطالعات آراء صادره .5

به کليه  دهی اطالعات الزممشخص در قوه قضائيه متمرکز و سرویسهای مطروحه در محلی خالصه اطالعات کليه پرونده .6

 گردد.امكانپذیر های نظارتی دستگاه

 و خالق، عفتدیق خالف اشامل موارد امنيتی، مصا ءنيز موارد استثنا بندی اجرای آن وزمان نامه این سامانه وآیين –تبصره 

حداکثر ظرف  سایر موضوعات مرتبط، های نظارتی ودستگاه ص ونحوه دسترسی اشخا نوادگی ونظم عمومی و اختالفات خا

 رسد.شود و به تصویب رئيس قوه قضائيه میسه ماه متوسطه توسط وزیر دادگستری تهيه می

 (12) 

 امالک کشور موظف است: سازمان ثبت اسناد و

 اعات الزم راطال ام وقانونی الزم اقد سایر ترتيبات اجرای طرح حدنگاری )کاداستر( و سال نسبت به تكميل و ظرف دو (الف

 کند.ص میمشخاجرایی نامه در پایگاه اطالعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیين

و  ات و دفاعهای اطالعتوسط وزارت دادگستری و با همكاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارتخانهاجرایی نامه آیين

 رسد.شود و به تصویب رئيس قوه قضائيه میانی نيروهای مسلح تهيه میپشتيب

 ظرف یک سال پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید. (ب

ع به سایر مراج ه درشخاص حقوقی کاراجع به آن دسته از  «ب»در بند  ورود اطالعات پایگاه اطالعاتی مذکور -« 1»تبصره 

 کننده است.ورد برعهده دستگاه ثبترسند حسب مثبت رسيده یا می

بت اسناد و ثهمكاری سازمان  با آن توسط وزارت دادگستری و «1»تبصره  و «ب»بند اجرایی نامه آیين -« 2»تبصره 

 رسد.وزیران میبه تصویب هيئت شود ووزارت کشور تهيه می امالک کشور و

اندازی راه کشور را اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالکپایگاه اطالعاتی مشترک بين دفاتر  ظرف یک سال شبكه و ج(

ز ظام متمرکنز طریق اسازمان ثبت اسناد و امالک کشور  نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کليه وقایع دفاتر اسناد رسمی و

 مذکور تسهيل گردد.

 (28) 

 است: نجم توسعه موظف به اقداماتزیرساله پ( قانون برنامه پنج221های نظارتی موضوع ماده )هشورای دستگا

ن ( ای2ه )ادم «د»و  «ج»، «الف»های موضوع بندهای گيری ميزان سالمت اداری در دستگاههای اندازهتهيه شاخص الف(

 ها.اعالم عمومی آن قانون و

پایان  داکثر تاوالن و مردم حبررسی به مسئنتيجه موردی و اعالم  صورت کلی وگيری ميزان سالمت اداری بهاندازه (ب

 شهریور ماه سال بعد.

 ه بامقابل ه وهای پيشگيراناجرای برنامه های مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد وبررسی اقدامات دستگاه (ج

 .ولهای مسئارائه پيشنهاد به دستگاه ها وضعف ها وفساد، اعالم قوت

 رسد.یان قوا مده ظرف سه ماه از ابالغ این قانون توسط شورا تهيه و به تصویب سراین مااجرایی نامه آیين -تبصره

 (1395اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران )مصوب  قانون .8 

 (8) 

ختصاص شماره ارقمی موضوع قانون الزام  10بر بانک اطالعاتی شناسه )کد( پستی های کشور مبتنیمدیریت نشانی مكان

ایجاد پستی و  سازی اطالعات مرتبط با شناسههنگامب و 17/2/1376 و شناسه پستی برای کليه اتباع ایرانی مصوبملی 

 (GNAFبر اطالعات جغرافيایی )پایگاه نشانی استاندارد مبتنی

 (۹) 

 10 اسه پستی العات شنو سایر متقاضيان از بانک اطاجرایی های برداری دارندگان پروانه فعاليت، دستگاهایجاد امكان بهره

 .رقمی با رعایت قوانين و مقررات مربوط

ار توسط د انحصارچوب قوانين و مقررات کشور بدون ایجاوق پست فيزیكی ـ الكترونيكی در چارائه خدمات صند تبصره ـ

  منزله انحصار توسط شرکت نيست.بهشرکت مجاز است و ارائه این خدمات 
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 (1392ادرسي كيفري )ين داي آيماده 570 قانون .9 

 (351) 
يل زم را تحصعات التوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطالشاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکالی آنان می

 نياز، تصویر تهيه کنند. نمایند و با اطالع رئيس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد

 (1393( )مصوب 699تا  571لح و دادرسي الكترونيكي )مواد آيين دادرسي جرائم نيروهاي مس قانون .10 

(653) 

 نگه دارد.د ها را روزآمارائه کند و آن« قضائيه ملی قوه  درگاه»زیر را ازطریق  طالعاتاموظف است قضائيه قوه 

ن و شرح والفی مسئبه همراه معرقضائيه ه ها و ساختار کالن مدیریتی و اجرایی قومشیها، خطاهداف، وظایف، سياست الف(

 .وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ه های تابعه قوها، دستگاهانهای استها و دادگستریسایت( تمامی معاونتوبنشانی، شماره تماس و پيوند به تارنمای ) ب(

 .های وکالی دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستریيه، وزارت دادگستری، کانونقضائ

، اداریالت وان عدجرای، آرای وحدت رویه هيئت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هيئت عمومی دیاالکليه قوانين الزم پ(

 .يهریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائيه و نظهای رئيس قوه قضائبخشنامه

 نباشد سوی محاکم درصورتی که به تشخيص قاضی اجرای احكام خالف عفت عمومی یا امنيت ملیت( آرای صادره از

 .نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص)آنالین( برای تحليل و نقد صاحب رت برخطصوبه

المللی و ينبهای همكاری حقوقی صالح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهدهخدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی ث(

 .اطالعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها

 .قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان آموزش آسان و ج(

 .اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی چ(

 (654) 

سایت( وبی )، تارنمايههای تابعه قوه قضائ، و دستگاههای سراسر کشوردادگستری استانموظف است برای قضائيه قوه 

 ارند:دنگه  ها را روزآمدل را در آن ارائه کنند و آنات ذیاندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطالعراه اختصاصی

ه ایف و نحورح وظوالن و شمراتب قضایی، به همراه معرفی مسئها، به تفكيک تخصص و سلسلهنمودار تشكيالتی دادگاه الف(

 .ارتباط با آنان

 .ندر سطح استا يه و مراجع انتظامیقضائ های تابعه قوهها، سایر دستگاهنشانی و شماره تماس دادگاه ب(

 .ربطهای ذیایر مراجع قضایی و دستگاهپيوند به تارنماهای س پ(

 .ای امالکنياز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه کليه اطالعات مورد ت(

 .آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان ث(

 .نی قضایی زنده یا ضبط شدههای الكترونيكی استاسمينارها یا نشست ج(

 .اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی چ(

 (1386مديريت خدمات كشوري )مصوب  قانون .11 

 (26) 

یق وسایل ه و از طرآشنا نموداجرایی های مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاهاجرایی های دستگاه

م را العات الزده و اطای جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمينه را ارتقا داویژه صدا و سيمبهجمعی ارتباط

 به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.

 (27) 

موظفند ی اجرایهای در شرایط مساوی از حقوق یكسان برخوردارند، دستگاهاجرایی های مردم در استفاده از خدمات دستگاه

رق ده و از طاف نموها را مستند و شفاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنف سه ماه مراحل، زمان و کيفيت و استحداکثر ظر

ه مردم بسخگویی وليت پامسئاجرایی های و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولين دستگاه مختلف به اطالع مردم برسانند

 عهده خواهند داشت.بهرا آنان و شكایت 

 (37) 

مات زیر ربط اقداهای ذیدم و با رعایت دستورالعملهدف بهبود کيفيت و کميت خدمات به مر موظفند بااجرایی های دستگاه

 را به ترتيب انجام دهند:

 نماید. اید ارائهقاضی ببندی انجام آن و مدارکی که مترسانی الكترونيكی درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زماناطالع .1

 .های الكترونيكینياز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه ای موردهارائه فرم .2

افت رای دریباجرایی صورت الكترونيكی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه ارائه خدمات به شهروندان به .3

 خدمت.

سه سال تعيين  تيب یک، دو واین ماده از تاریخ تصویب این قانون به تر «3»و  «1»زمان اجراء بندهای  مدت -تبصره

 گردد.می
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م می و هعمو مؤسساتشود دسترسی به اطالعات در قوانين ایران هم برای که مشاهده میطور همان

های اهشورای اسالمی وظيفه اوليه دستگ مجلسخصوصی تقنين شده است. طبق قوانين مصوب  مؤسسات

 ين تجارتر قوانديوه احقاق حقوقشان آشنا کنند. که مردم را با حقوق و تكاليفشان و ش است ینااجرایی 

توجه  مورد وکارهای برخط نيزمندی از اطالعات الزم در مواجه با کسبالكترونيكی حق مردم در بهره

 ساد،له با فو مقاب سالمت نظام اداری ءارتقاقوانين متعددی همچون قانون  درگذار بوده است. قانون

توجه  رديز موبه همه مردم مدنظر قرار گرفته است. کيفيت اطالعات ن رسانی انواعی از اطالعاتاطالع

نياز  مورد ماروکار وظيفه تعيين آقانون بهبود مستمر محيط کسب (6)گذار بوده است و طبق ماده قانون

 سپردهگيرد ه میبه شورای گفتگو که از نمایندگان بخش خصوصی نيز بهر گذاران و فعاالن اقتصادیسرمایه

 است. شده

 مثالً است. بوده گذارقانونمدنظر  ،موضوع حریم خصوصی نيز در قانون دسترسی آزاد به اطالعات

آنان  شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکالی ،دادرسی کيفریين یآای ماده (570)طبق قانون 

 يكی نيست.صورت الكترونتوانند به اطالعات پرونده خود دسترسی پيدا کنند. البته این دسترسی بهمی

تصویب  هنوز هایی محول شده است کهنامهدر بعضی قوانين ميزان آزادی دسترسی به اطالعات به آیين

، «و مقابله با فساد سالمت نظام اداری ءقانون ارتقا» (12)نامه موضوع ماده طور نمونه آیيناند. بهنشده

اری از ر بسيد مقرراتگذاری کند. دهای اطالعاتی طرح حدنگاری را بایکه دسترسی افراد به پایگاه

ارند. رسی دهای باز هستند و عموم مردم به آن دستهای حدنگاری بخشی از مصادیق دادهکشورها طرح

موضوع  و قوانين دیگری نيز هستند که بهشود شامل همه قوانين نمی 3مندرج در جدول قوانين 

 (1374ب )مصو هوا یاز آلودگ يرینحوه جلوگ نمثالً قانو اندزاد مردم به اطالعات پرداختهدسترسی آ

های کنندههآلود استانداردهای هوای پاک و استانداردهایزیست را موظف کرده است سازمان محيط که

 های موقتتها یا محدودیممنوعيترا در اختيار متقاضيان قرار دهد و  هاها و کارگاهحاصل از کارخانه

 های عمومی به اطالع عموم برساند.رسانه از طریقزمانی، مكانی و نوعی را 

 

 هاوزيران و وزارتخانهمقررات مصوب هيئتدسترسي آزاد به اطالعات در . 4

های اجرایی نامهبعضی قوانين مرتبط با دسترسی آزاد به اطالعات تكاليفی برای تهيه و تصویب آیين

های مصوب نامهیينآتعدادی از  موضوع دسترسی آزاد به اطالعات در 4 معين کرده است. در جدول

 است. شده گذاشتهوزیران به نمایش هيئت
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 وزيران. موضوع دسترسي آزاد به اطالعات در مصوبات هيئت4 جدول

ماده 

 مرتبط
 (1394مصوب ( قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات )8نامه اجرايي ماده )آيين

 (1) 

ر دعات را تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطالی ایرانی میهر شخص حقيقی و یا حقوق ـ (1)ماده 

( قانون 18برگه )فرم( مخصوصی که به تصویب کميسيون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات موضوع ماده )

ه واحد بضوری صورت برخط از طریق درگاه الكترونيک، پيشخوان دولت الكترونيک، پست یا مراجعه حرسد، بهمی

 شونده تسليم کند.درخواسترسانی مؤسسه عاطال

(3) 

 های زیر و به انتخاب متقاضی ارائه شود:پاسخ اطالعات باید به یكی از روش ـ (3)ماده 

 .خط از طریق رایانامه )ایميل( داخلیبرصورت به .1

 .خط از طریق کار پوشه ملی ایرانيانبرصورت به .2

 .سوی متقاضینی و کدپستی اعالم شده ازصورت کتبی از طریق پست به نشابه .3

 .صورت کتبی از طریق حضوریبه .4

 (4) 
 عات را دريان اطالـ درگاه الكترونيک مؤسسات مشمول قانون، باید راهنمایی الزم برای دسترسی متقاض (4)ماده 

 اختيار آنان قرار دهد.

 يرد.گه قرار تواند روی درگاه الكترونيک مؤسسیشود، مـ اطالعات عمومی که به متقاضی ارائه می (6)ماده  (6) 

(14) 

ها و تم درخواسـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مكلف است سامانه الكترونيكی متناسب با حج (14)ماده 

ذکور، سيون منامه، طراحی و پس از تأیيد کميشدن این آیين ءاالجراسال از تاریخ الزم ها را ظرف یکپاسخ

نتشار و اانون صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قنماید. این سامانه پس از سه سال به ءزمایشی اجراصورت آبه

 دسترسی آزاد به اطالعات خواهد بود.

(15) 
ی رپوشه ملـ سازمان فناوری اطالعات موظف است ظرف شش ماه با همكاری شرکت پست، سامانه کا (15)ماده 

 اندازی کند.العات دولتی به اشخاص راهایرانيان را برای اعالم و ارسال اط

 (1394مصوب )( قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 18ماده ) «1»نامه اجرايي تبصره آيين 

 
 (آن فیوظا و اطالعات به آزاد یدسترس و انتشار ونيسيکم ليتشك)

 (1393مصوب )يي هاي اجرادستگاه يكينامه توسعه خدمات الكترونآيين 

 (5) 

 ریق کارگروهطقانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، معاونت موظف است از  (62)در اجرای ماده 

فرایند  وط بهمنظور تسهيل، تسریع و هماهنگی در صدور مجوزها، مستندات مرببينی شده در این ماده، بهپيش

، مجواز، استعال ز اعم از گواهی، پروانه،کليه مواردی که فعاليت اشخاص حقيقی و حقوقی را منوط به اخذ مجو

ميع گزینی، تجه جایهای مذکور اخذ و نسبت بنماید را از دستگاههای اجرایی میموافقت و موارد مشابه از دستگاه

 و یا حذف اقدام نماید.

مرجع،  ،جوزهامهای اجرایی کشور شامل: انواع ـ معاونت، بانک اطالعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاه تبصره

های اجرایی ستگاهشيوه صدور، تمدید، لغو و احيا، هزینه، زمان و فرایند و مراحل انجام کار را با همكاری د

 کند.خط مردم به آن را فراهم میبرسازی، دسترسی رسانی و شفافمنظور اطالعتشكيل داده و به

 (7) 

 حوی اقدامبه ن عنوان درگاه واحد استانیتان بههای سراسر کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال اساستانداری

 سترسیدبندی شده از طریق پورتال قابل صورت موضوعی و دستهکنند که حداقل اطالعات و خدمات ذیل به

 باشد:

 وخ، فرهنگ تاری الف( اطالعات عمومی استان: شامل نقشه استان، گزارش برنامه و بودجه استان، معرفی اجمالی

ستان، ها، روستاهای اها، شهرها، بخشونقل عمومی، معرفی شهرستاناطالعات مربوط به حمل های استان،سنت

 اتوبوس، قطار و هواپيما و غيره.بليت خرید 

ب( تجارت و صنعت: شامل حداقل اطالعات مربوط به مراکز صنعتی و صنایع، مراکز تجاری و بازرگانی، 
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های استخدام، گذاری استان، آگهیهای سرمایهمعرفی فرصتمحصوالت توليدی و خدماتی، بانكداری و بيمه، 

 های در دست اجرا و غيره.ها و طرحها، تقویم وضعيت پروژهها و مزایدهمناقصه

 اکز آموزشس، مرها و مراکز علوم دینی، مدارها و مراکز آموزش عالی، حوزهج( آموزش، فرهنگ و هنر: دانشگاه

حی و راکز تفریمزشی، ها و مراکز دیدنی، مراکز وری، آثار باستانی و تاریخی، موزههای فناورای، پارکفنی و حرفه

 ها و غيره.سرگرمی، کتابخانه الكترونيكی سمينارها و همایش

و  شاورزیکهای طبيعی، هواشناسی، اطالعات ها و مكانزیست: جغرافيای استان، جاذبه د( کشاورزی و محيط

 دامداری و غيره.

 غيره. النس وها، مطب پزشكان، اورژانس، آمبوها، داروخانهها و درمانگاهو درمان: بيمارستانهـ( بهداشت 

ها، شوراهای حل ادگاهو( امور قضایی و قوانين: دفاتر ثبت اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طالق، خدمات انتظامی، د

 اختالف، پزشكی قانونی، قوانين مرتبط با اتباع خارجی و غيره.

 ر خدمات.ی( سای

ه برستان عنوان درگاه واحد شههای کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال شهرستان بهـ فرمانداریتبصره 

 صورت موضوعی ونحوی اقدام کنند که حداقل اطالعات و خدمات موضوع این ماده در بعد شهرستانی به

 بندی شده از طریق درگاه قابل دسترسی باشد.دسته

 (8) 

اداری و  شورای عالی 22/4/1381. ط مورخ 722/13مصوبه شماره  (4)است با توجه به ماده معاونت موظف 

دمات ت و خمنظور دسترسی سریع و آسان عموم مردم به اطالعاها و مصوبات بعدی در این خصوص، بهبخشنامه

ردم یا مورتال نام پروزآوری پنجره واحد ارائه خدمات به مردم )به بههای اجرایی، نسبت به تكميل و دستگاه

 تكریم ایران( اقدام نماید.

غ س از ابالپه ماه منظور عملياتی نمودن پنجره واحد ارائه خدمات، دستورالعمل اجرایی آن حداکثر سـ بهتبصره 

 این مصوبه توسط معاونت و با همكاری سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد.

 (1388مصوب ) 1388ل ضوابط سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سا 

(3) 

 شود.ها سه درصد تعيين میگذاری برای بانکهای سرمایهالوکاله سپردهحداکثر حق

های مهیق روزنامدیره، در ابتدای سال از طرالوکاله را پس از تصویب هيئتها باید رقم حقـ بانک «1»تبصره 

 .ها خواهد بودهای رقابت بانکزمينه کثيراالنتشار به اطالع عموم مردم برسانند. این رقم یكی از

 

های عرضه ها و کانالوزیران شيوهشود در مصوبات هيئتمشاهده می 4که در جدول طور همان

صورت حضوری و اطالعات مقرراتگذاری شده است. ارسال پست الكترونيک، ارسال پاسخ کتبی به

ی ارتباطی هاکانالجمله از ایرانيان صورت برخط از طریق سامانه کارپوشه الكترونيكیپستی و به

ها به سوی شهروندان هستند. اتصال دستگاههای اطالعات ازها برای ارائه پاسخ به درخواستدستگاه

های يجه از هزینهدرنتود و ش اعمالکارپوشه این مزیت را دارد که استانداردی واحد بر عرضه اطالعات 

همچنين نظارت متقابل بر اجرای قانون از این طریق و يرضروری در آینده جلوگيری خواهد شد غ

سوی شود انتشار بعضی از انواع اطالعات ازکه در جدول فوق مشاهده میطور همان شود.حاصل می

از اطالعاتی قلم یکگذاری الوکاله سپرده سرمایهوزیران به نهادها الزام شده است، مثالً رقم حقهيئت

که  ذکرشدهرسانی در مصوبه رسانی شود. البته کانال اطالعبه مردم اطالع هااست که باید توسط بانک

ی نوین هاکانالتواند وزیران میينه هيئتزمدر این  رسانی نيست.های جدید اطالعشامل کانال

 ها الزامی کند.گونه ابالغيهیناها برای رسانی مانند کارپوشه ایرانيان را به دستگاهاطالع
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 ترسي آزاد به اطالعات در مصوبات شوراهاي تخصصي حوزه فناوري اطالعات. موضوع دس5

ناوری فشوراهای تخصصی در حوزه جمله از شورای اجرایی فناوری اطالعات و شورای عالی اداری

های ه دستگاهاز مصوبات این نهادها توسط همی اقوهفرادستگاهی و فرااطالعات کشور هستند. تبعيت 

بات . مصورانی مطلوب کاربردهای فناوری اطالعات در بخش دولتی یک ضرورت استاجرایی برای حكم

ها با ماناین نهادهای تخصصی باید شامل ترسيم جزئيات فنی شيوه اجرای قوانين باشد. این ساز

توانند یمهای فناوری اطالعات نهادهای اجرایی کشور دارند های بخششناختی که از توانایی

نند. امی کهای مختلف الزشوند را برای بخشتوسط سازمان استاندارد تصویب می استانداردهایی که

 ست.ا شده ذکر 5بعضی از مصوبات این نهادها در زمينه دسترسی آزاد به اطالعات در جدول 

 

 فناوري اطالعات حوزه . دسترسي آزاد به اطالعات در مصوبات شوراهاي تخصصي5 جدول

شماره 

 ماده
 (1395)مصوبه شوراي عالي اداري ي، نظام اداردر  يحقوق شهروند

(1) 

 اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از:

منظور هبرتی، طرف قضایی، اداری و نظاامكان دسترسی سهل و بدون تبعيض شهروندان به مراجع صالح و بی .3

 انند.قررات بدين و مکه تصميمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خالف قواندادخواهی آزادانه برای شهروندانی 

 ه به نوعیکهای اجرایی، ی تصميمات و اقدامات اداری همه مسئولين و کارکنان دستگاهرساناطالعالزام به  .4

 دهند.حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثير قرار می

 ارائه وهای اجرایی برای پاسخگویی به مدیران و کارکنان دستگاهامكان دسترسی مستمر شهروندان  .5

 ی الزم در چارچوب وظایف محوله.هاییراهنما

 های اجرایی.ستگاهدبندی شده و موردنياز شهروندان توسط الزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غيرطبقه .6

دهنده خدمات اشخاص و مؤسسات ارائهامكان دسترسی شهروندان به اطالعات شخصی خود که توسط  .7

جود دون وبشود و اجتناب از ارائه اطالعات خصوصی شهروندان به دیگران، آوری و نگهداری میعمومی جمع

 یا رضایت خود فرد. آورالزامقانون 

 هایی، فرصتشهروندان از مزایای دولت الكترونيک و خدمات الكترونيك زيآمضيرتبعيغی ريگبهرهامكان  .8

 آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری.

 (6) 

 حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

سان و آسترسی د، اجرایی های مردم حق دارند شخصاً و یا از طریق نماینده قانونی خود به خدمات دستگاه .1

 سریع داشته باشند.

ق به طری هايرند تا دسترسی مردم به خدمات آنگ کارباید نهایت تالش خود را بهاجرایی های دستگاه .2

ام گيرد. های نوین انجطور کلی ابزارها و فناوریغيرحضوری و یا استفاده از خدمات دولت الكترونيک و به

 بود. تضمين کيفيت این دسترسی از نظر سرعت، امنيت و پایين بودن هزینه با دستگاه مربوط خواهد

ختيار ولت در ای مرتبط را تهيه و به سههافرماساس نوع فعاليت و خدمات، رموظفند باجرایی های دستگاه .4

 کنندگان قرار دهند.مراجعه

ان قرار ختيار آندر ا تمامی تقاضاهای مراجعين )اعم از مكتوب یا الكترونيک(، باید ثبت شده و شماره پيگيری .5

و فرد  رسيدگی، واحدفرایند را با  های اجرایی باید به روشنی، مراجعينداده شود. همچنين دستگاه

 ها آشنا سازند.کننده به تقاضای آنرسيدگی
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(8) 

 نياز اداری و دسترسی به اطالعات موردفرایندهای موقع از تصميمات و بحق آگاهی 

، کنندیم دهند یا منتشردر دسترس قرار میاجرایی های اساس اطالعاتی که دستگاه. مردم حق دارند بر1

نای عات، مبن اطالآخالف اطالعاتی که قبالً اعالم کرده و ا تنظيم کنند. چنانچه دستگاهی برخود ر یهابرنامه

 گرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد. تصميمات و اقدامات مردم قرار

د را در رد خوطور ساالنه، گزارش عملكهای اجرایی باید بهدر راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه .2

 عموم قرار دهند. دسترس

های اجرایی آن و سایر نامهو آیين 1388با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب سال  .3

، اندردهکهای اجرایی را تصریح قوانين و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطالعات موجود در دستگاه

 ها قرار دهند.در دسترس آن ات درخواستی مردم راهای اجرایی موظفند اطالعدستگاه

رسی اهنمای دست( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، هر دستگاه اجرایی باید ر10موجب ماده )به .4

ا ها ره آنبترسی ن مؤسسه و نيز نحوه دسمردم به اطالعات خود مشتمل بر انواع و اشكال اطالعات موجود در آ

 .صورت مكتوب نيز در اختيار متقاضيان قرار دهده و بهرسانی خود منتشر کرددر سامانه اطالع

انی از وزش همگهای اجرایی باید به آماداری، دستگاهفرایندهای برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و  .5

مان، ن سازجمعی اقدام، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تكاليف خود در تعامل با آطریق وسایل ارتباط

 تنظيم نمایند. انتظارات خود را

 وند:اده شها قرار دتلف نظير موارد ذیل در اختيار آنبایست از طرق مخنياز مردم می اطالعات مورد .6

پُرتال( )سایت( و درگاه وبنصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض دید مراجعين و نيز تارنما ) الف(

 اینترنتی.

 جعين.تهيه و توزیع بروشور و کتاب راهنمای مرا ب(

 اندازی خط تلفن گویا.راه ج(

 نصب نام، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آنان. د(

ای از تصميم های اجرایی باید در ابالغ تصميمات خود به مراجعين، ضمن رعایت نكات زیر، نسخهدستگاه .7

 اتخاذ شده را به ذینفع تحویل نمایند.

 ماره تصميم.تاریخ و ش الف(

 مشخصات متقاضی. ب(

 های منجر به تصميم اتخاذ شده.مستندات قانونی و استدالل ج(

 مفاد اصلی تصميم. د(

 اعالم مرجع و مهلت اعتراض به تصميم. هـ(

 نام و سمت صادرکننده ابالغيه. و(

ی نظير ضق مقت، از طرصورت مرحله به مرحلهانجام کار مراجعين را بهفرایند های اجرایی مكلفند دستگاه .8

 ها برسانند.ارسال پيامک به اطالع آن

حوه نداری، افرایندهای های اجرایی مكلفند اطالعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و دستگاه .۹

ان كمابه نحوی که  ها و نحوه اعتراض به تصميمات و اقدامات خود را در اختيار عموم قرار دهند،مشارکت در آن

 ها فراهم کنند.ی آگاهانه را برای آنريگميتصم

یش افزا منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت وهای اجرایی باید متناسب با مراجعات، بهدستگاه .10

ز اکه اطالع مردم  ی نموده و حسب ميزان اهميتیرساناطالعمندی مراجعان، به طرق مناسب رضایت

 با اصحاب رسانه برگزار کنند. ها دارد، جلسات پرسش و پاسخهای آنفعاليت

شود، ار میسوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگز. در جلسات پرسش و پاسخی که از11

ورت صهای منتقد نباید تبعيضی از حيث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، عليه رسانه

 گيرد.
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 ند:توجه قرار ده ی خود نكات زیر را موردرساناطالعهای تهای اجرایی باید در فعاليدستگاه .12

 قضاوت و وشخيص تها، توان شده؛ یعنی اطالعاتی که علم به آنمفيد بودن اطالعات قابل دسترس یا ارائه  الف(

 .دهدیمآگاهی افراد را افزایش 

ی و اید واقعات بحاوی اطالع درست بودن اطالعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای ب(

 ها عاری از خدشه باشد.حيح بوده و هم مفاد و مندرجات آنص

وبات، ت، مصبه روز بودن اطالعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطالعات باید حاوی آخرین تحوال ج(

 ها و تفسيرها باشد.اصالحيه

حوی که ود به نشنياز به آن وجود دارد ارائه  ی؛ یعنی اطالعات باید درزمانی کهرساناطالعموقع بودن ب د(

 .ی پس از آگاه شدن از آن را داشته باشندريگميتصممخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و 

(۹) 

 اداریفرایندهای حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و 

های يستمسکردن  استقرار و یا روزآمد اندازی،بایست حسب شرایط، نسبت به راههای اجرایی میدستگاه .6

ه ارائمنظور  هب ارتباط دوسویه نظير صندوق پيشنهادها و انتقادها، پست صوتی و درگاه )پُرتال( سازمانی،

 ی مردم اقدام نمایند.هادگاهیدو اخذ  هاتيفعالشناسنامه خدمات و 

 نوط است،مها آن قدام یا تصميم مخاطبان بهیا ارسانی؛ یعنی تمام اطالعاتی که واکنش کامل بودن اطالع هـ(

 صورت یكجا اعالم شوند.نظير زمان، مكان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی الزم، به

شماره 

 ماده
 (1381سال ) مصوبه شوراي عالي اداري ،اجرايي تحقق دولت الكترونيکنامه آيين

 (4) 

 هب «مردم»نام  هب( portalاندازی جایگاه اینترنت )بت به راهریزی کشور مكلف است نسسازمان مدیریت و برنامه

دام اق 1382ل پایان سا تایی اجرای هادستگاهو خدمات  اطالعاتبه  مردممنظور دستيابی آسان و سریع عموم 

 نماید.

شماره 

 ماده
 (1393سال )شوراي اجرايي فناوري اطالعات  ، مصوبهضوابط فني، اجرايي توسعه دولت الكترونيک

 (۹) 

يوست )ب( و در چارچوب پ 13۹3های اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را تا پایان سال کليه دستگاه

اعتبار و  يزات،تهيه و به معاونت ارسال کنند. هرگونه ارائه خدمت الكترونيكی و تخصيص منابع اعم از تجه

رچوب ت و چاو بدون در نظر گرفتن الزامانيروی انسانی بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تأیيد معاونت 

 مت کدمرجع معماری خدمات دولت الكترونيكی ابالغی کميسيون، ممنوع است. معاونت پس از تأیيد خد

ا باست  ریزی و نظارت راهبردی موظفدهد. معاونت برنامهمنحصر به فردی را به خدمت مذکور تخصيص می

ر وسط معاونت دز ارائه خدمت را پس از تأیيد شناسنامه خدمت تنيا کليه منابع مورد (8)رعایت مفاد ماده 

 بودجه سنواتی لحاظ نماید.

گاه ختلف دستسازی فرایند ارائه خدمات در واحدهای مشناسنامه خدمات باید با رویكرد یكسان -«1»تبصره 

 تدوین شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گيرد.

 (27) 

ليه ستی کپست جمهوری اسالمی ایران موظف است تا پایان سال دوم ابالغ این مصوبه، نشانی شرکت ملی پ

محور انمكبر اطالعات دهی مبتنیپستی و مشخصات فنی روش نشانیکداساس ضوابط نظام راماکن کشور را ب

GNAF ظفصی موو آحاد جامعه و بخش خصوها ها، شهرداریتهيه و به عموم ارائه کند. کليه دستگاه 

 کارگيری این نشانی در اسناد و مدارک و تبادل خدمات خود هستند.هب

رخانه ، دبيمنظور کارگروهی شامل سازمان، شرکت ملی پست، سازمان ثبت اسناد و امالک کشوربدین -تبصره

شهرها )حسب کالنهای های کشور و شهرداریها و دهياریشهرها و سازمان شهرداریکالنهای شهرداری

صویب به رای تبگذاری اجرای این پروژه را تعيين و مورد( تشكيل و برنامه، ضوابط، نحوه مشارکت و سرمایه

 کنند.کميسيون ارائه می
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 (2۹) 

 عمل آورد:بهوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات زیر را 

های ارائه خدمات در کشور و يشخوانریزی و اجرای روش دریافت و پرداخت الكترونيكی در کليه پبرنامه .1

يچ ه از سوئستفاداهای اینترنتی برای تعامالت مالی دولتی و ارتقای توان مدیریت مالی دولت با همچنين محيط

ابتدای  ط، ازهای دولتی و گردش مالی مربوداری کل کشور، برای نظارت برخط روی حسابخزانه زیرنظر خزانه

 سال اول ابالغ مصوبه.

رسانی الكترونيكی از طریق پنجره واحد تجاری ایران )شامل اطالعات و خدمات تجارت و مين خدمات اطالعتأ .2

د گمرکی ه واحالمللی( برای تسهيل تجارت الكترونيكی در کشور در هماهنگی با پنجربازرگانی داخلی و بين

 ه.سال دوم ابالغ مصوبمجموعه از ابتدای  عنوان فوقعنوان زیرمجموعه و پنجره واحد ملی بهبه

بالغ اابتدای  ند ازالمللی و مدیریت خطرپذیری هوشمهای استاندارد بينمبنای رویه. استقرار گمرک نوین را بر3

صورت به های الكترونيكی در دسترس ذینفعاناز طریق درگاهگمرکی به نحوی که خدمات  مصوبه آغاز کند

 ماهه به اطالع عموم برساند. 6های بازه تعاملی قرار گيرد و گزارش پيشرفت آن را در

 (3۹) 

کنند، در اندازی میصورت الكترونيكی راهبرداری از خدماتی را که بههای اجرایی باید ضوابط بهرهدستگاه

نحوی که  هبطور شفاف اعالم نمایند هشده ازسوی شورا، جهت اطالع عموم بچارچوب مصوبات و ضوابط تعيين

 رو نباشد.برداران و شهروندان با ابهام روبهرای بهرهاستفاده از آن ب

(41) 

های ویهرنجام اهای اجرایی موظفند از طریق درگاه خود یک کانال ارتباطی امن و قانونی برای کليه دستگاه

یا تلفن انه لفن، رایظير تناداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از کليه ابزارهای دسترسی و ارتباطی 

یا  ، دریافتکاغذی آوردن اطالعات و یا ارائه اسناد و مدارک دستههمراه خود با دولت ارتباط برقرار کنند. ب

 اشد.بارات های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به ادپرکردن کاربرگ

 (42) 

 وندان ازه شهرهای اداری و ارائه خدمات دولتی خود باستهای اجرایی موظفند برای انجام درخوکليه دستگاه

وزیران ب هيئتاساس ضوابط و استانداردهای مصودسترس عموم موسوم به درگاه که برای در های رایانهسامانه

ی به است، استفاده کنند و امكان دسترس طراحی شده 3/10/13۹1ک مورخ /42635ت /1۹2630به شماره 

های ایر شيوههای ارتباطی و سربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن، پيامک، رایانامه، شبكهاطالعات و خدمات م

 ممكن فراهم سازند.

شماره 

 ماده

 مصوبه شوراي اجرايي فناوري اطالعات ،انيرانيادستورالعمل اجرايي سامانه كارپوشه ملي 

 (1396 سال)

 (2) 

 دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانيان

مكان اماید که ميل نای توسعه و تكگونهوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سامانه کارپوشه ملی ایرانيان را به

شخاص به اشده  های اجرایی به مردم و یا ارائه اسناد و مدارک احراز اصالتارائه خدمات استعالمی دستگاه

 های اجرایی را فراهم نماید.دستگاه

 

از مواد مصوبات شوراهای تخصصی حوزه  شود بعضیمشاهده می 5 که در جدولطور همان

های تخصصی و در برخی موارد شيوه هستندقوانين مرتبط در مواد  فناوری اطالعات مكمل همان

ضوابط فنی،  (42)مثالً ماده  اندشده يمترسهای ارتباطی برای دسترسی شهروندان به اطالعات کانال

ی هاهدستگاهای نيک، ضوابط و استانداردهایی واحد برای ایجاد وبگاهاجرایی توسعه دولت الكترو

ورد و اهم آتواند تجربه کاربری همگونی برای کاربران فرها میکند که رعایت آناجرایی ترسيم می

ین موارد ای در رعایت اقوهبينی اجرایی را تسهيل کند. همكاری ضعيف هادستگاههای استفاده از وبگاه

 شود.ها میکنندگان برای استفاده از خدمات دستگاهرگمی مردم و مراجعهموجب سرد
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 يبندجمع

 واومتی های کلی اقتصاد مقابزارهای الزم برای تحقق سياستجمله از دسترسی آزاد به اطالعات

ه زاد بآهای نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری است. قوانين کشور در زمينه دسترسی سياست

ه نحوی هایی که بها و دستورالعملنامهها را موظف کرده است که همه قوانين و آیيندستگاهاطالعات 

ر ردم قرامی خود در منظر عموم هاوبگاهشود را در ها مربوط میو مخاطبان آن کنندگانمراجعهبه 

ها نامهينیآاند که این هایی منوط شدهنامهدهند. در بعضی موارد تكليف دسترسی به اطالعات به آیين

 العات بهبه اط سازی دسترسی آزادرسد قوانين الزم برای پيادهنظر می اند. بههنوز به تصویب نرسيده

ورد اید مهای اجرایی برای اجرای قانون بتصویب رسيده است و بيشتر هماهنگی و همراهی دستگاه

ت طالعات بخش فناوری ايد مجلس شورای اسالمی قرار گيرد. عوامل مانع از همراهی و تبعيتأک

ه رسانی و عرضعهای اجرایی باید مورد واکاوی قرار گيرد و تبعيت از استانداردهای واحد اطالدستگاه

س مجلجمله از های اجراییرد اهتمام همه دستگاهاطالعات در فضای شبكه ملی اطالعات باید مو

د به ی آزاالمی در زمينه دسترسشورای اسالمی و قوه قضائيه قرار گيرد. تكاليف مجلس شورای اس

 ط مقدمخیح شده است و از این نظر مجلس شورای اسالمی باید در تصراطالعات در قانون اساسی 

دهای تاندارهای خود باشد. تبعيت قوا از اسيتمسئولایجاد و انتشار اطالعات باکيفيت در زمينه 

يک صل تفكابه اطالعات متعارض با نهادهای تخصصی حوزه فناوری اطالعات در ایجاد دسترسی آزاد 

مک عات کجانبه قوانين مرتبط با موضوع دسترسی آزاد به اطالقوا نيست و بيشتر به اجرای همه

 کند.می
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 16202شماره مسلسل:   گزارش شناسنامه
 رراتن و مقاز منظر قواني انتشار اطالعات و دسترسی شهروندان به اطالعات گزارش: عنوان

 

 

 

 (فناوری اطالعات و ارتباطات گروه) های نوینارتباطات و فناوری مطالعات دفتر: نام

 حسن پوراسماعيل مطالعه: مدير

 ن فصيحی، ابوالقاسم رجبیمحمدامي :كنندگانتدوين و تهيه

 ، پریسا عليزادهحسين افشين علمي: انناظر

 ـــــــ :تخصصي ويراستار

 ـــــــ ادبي: ويراستار

 

 

 

  :كليدي هايواژه

 . دسترسی آزاد به اطالعات1

 . دسترسی به اطالعات2

 . انتشار آزاد اطالعات3

 . انتشار اطالعات 4

 . قوانين5

 . مقررات6
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